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 دجبتلا باتک - 5
 ( كل نان هب جبت لیلا نو ل "لجو رع هلوقو « لیلا دجمتلا اپ - ١

 با حی سام نم لس یی "نب نابلس انثدح لاق نايف ان دح لاق هللا دبع ن لع شو - ۰

 5 وامسلا مق تنأ دا تو "ملا : لاق دحبتی ليللا نم ماق اذإ هِي ئنلا ناكد» لاق امهنع ا ت سابع

5 

 ۰ ۹ يبا 2 ص 9: 5 5

 نبف نمو ضرالاو تاوامملا كلي كل دا كلو « نبش نمو ضرألا,

 3 Tel م - ۳ 2 م ۶ ۶ و ۳۳ ۳"

 6 ىح كواقاو قلا دل دعور « یا ترا دجلا كلو« ضرالاو تاواهسلا كام َتنأ را كلو « ضرالاو

 تاوامسلا رون تنأ دما كلو <

 كبو ٠ تاسأ كل "مال ۱ ۳۹ ةعاسلاو نع للي دعو « قح نوثينلاو « قح *انلاو قح هلو ۳3 “الوو

ح كيلاو تمصاخ كبو « تبنأ كيلاو « تل ت كيلعو « تنمآ
 اتو ترحأ انو اب یل *رفغاف « تک ا

 دازو : نایفس لاق . « كري لإ ال وأ تأ “الإ لإ ال غول َتنأو مدقلا تنآ « ثنلعأ امو ترا

 نع سوط نم همم لسم ىلأ "نب ناملس لاق نایفس لاق . « هللاب الإ ةكقالو لو الو دم وبأ ميركلا دبع

 هب ىلا نع امن فر سابع نبا
 ]4۹4¥ ۰۷۱۲ ۰۷۳۸۰ ۸ زف ن ۱۱۲۰ ثيدحلا ]

 ةياور نم سیل تطقسو « ةيآلا ظفلا ققوآ وهو « ليللا نم » ىنيمشكلا ةياور ىف (ليقأب دجهتلا باب ) هلوق

 ءامدقلا نم اذوذش الإ اومجأ دقو « هک. ضرعتلا مدع عم ليللا مايق ةيعورشم تابث] ىراخبلا دصقو . رذ ىنأ

 فنصاا حرصت قأيسو , ب ىنلا صئاصخ نم امرك ىف اوفلتخاو مال ىلع ةضورفم تسيل ليللا ةالص نأ ىلع

اود ىف رذ وبأ داز ( هب دجهتف ليللا نمو لجو زع هلوقو ) هلوق . ابيرق ةمآلا لع هبوجو مدعب
 « هب رپسا » هتی

تو . ةالصب ربسا ىأ ( هب دجهتف إل هلوق : ةديبع فال زاجلا فو 5 اضيأ ىرطلا هاکحو
 فورعم رهاب دجهتلا ريسف

 امهنيب قرف نم مونمو . هريغو یرهوجلا هاکح , مان اذإ دجمتو رهس اذإ دجهت لاقي « دادضالا نم وهو ٠ ةغللا ىف

 تدجبت یفعمو ؛ مونلا دوجملا لصأ اذه یلعف « نيملا بحاصو ةديبع وبأ ءاکح ترمس تدجهخو تمت تدجم : لاقف

 : سراف نبا لاقو . فادلا نم ةعامج نع هقاس مث « ةمون دعب رپسلا دجهتلا : ىربطلا لاقو . مونلا نع تحرط

 هانعم ليقف « ةدايزلا ةغللا ىف ةلفانلا ( كل ةلفان ) هأوق . ةصاخ لیلا ةالص دجهتلا : عارك لاقو . .اليل لصلا دجبتملا

 بتكو ليللا مايقب سمآ ۰:۷ , ةصاع ب ینلل ةلفانلا نا ١ سابع نبأ نع یربطلا یورو . كضئأ ف ىف ةدئاز ةدابع

هريغ عوطت نال ة ملاع كل ةداوز هان ليقو . فيعض هدائسإو « هتمآ نود هيلع
 « بنذ نم هبحاص ىلع ام رفکی 

 دانساب دهاجم نع متاح ىبأ ناو ىريطلا كلذ ینعم یورو « ه.يلع بنذ ال هن وکلا اصلا عقب لَم وه هعوطتو

 (دجهني ليللا نم ماق اذإ) هلوق . باوصلا نم ديعبب یاثا سيو لوألا ىربطلا حجرو « كلذك ةداتق نعو « نسح



 دجهتلا باتک - ۹ ۱

 لوآ هلوقب ناك هنأ قایسلا رهاظو « لیلا فوج نم ةالصلا ىلإ ماق اذإ : سواط نع ريبزلا ىبأ نع كلام ةباور ىف
 قا مث « ركي نأ دعب ديمحتلا اذه لوقي ناك مب ىنلا نأ ىلع ليلدلا ةزخ نبا هيلع مجرتو < ةالصلا ىلإ موقي ام
 مهللا : ريكي ام دعب لاق دجهتلل ماق اذإ قب هتل لور ناک » لاق سابع نیا نع سواط نع دعس نب سيق قيرط نم
 اک حبصلا ةالص ىلإ جرخم نأ دارأ ال هلاق اذهو . ثيدحلا « ارون ىلق ىف لمجا مهلا : هناعد ف ناکو د ه رخآ قو ةنوميم تيب ىف هلي ىنلا دنع هتيبم ثيدح ىف سابع نبأ نع بيرك قيرط نم تاوعدلا ىف اذه ىئ.أيسو « دا كل
 مايق ه ةروكذملا ریبزلا يأ ةياود ىف ( تاومسلا مق ) هلو ٠ هيبأ نع سابع نب هللا دبع نب ىلع ةياور نم سم هيب
 تنأ ) هلق . هديغل مقملا هقلخ ريب دتب هسفنب ماقا مايقلا : ةدانق لاق < ديحوتلا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « تاومسلا

 نالف لاقي « بيع لك نع هزئملا تنأ ىنعملا : ليقو . امهف نم ىدتمم كبو امهرونم ىأ ( ضرالاو تاومسلا دون .
 ( تاومساا كلم تنأ ( هلو . هنيزم ىأ دليلا رون نالف : لو حدم ميسا وه لاقيو بیع لک نم أربم ىأ رونم

 دوجولا ققحتملا ىأ ( قلا تنأ ) هلو . قايسلاب هبشآ لوالا و « تاومسلا كلم كل ینیسشکللو ٠ ثك ال اذك ٠
 ىلإ ةيسنلاب قحلا تنأ هانعم نوكي نأ لمتحي : نيتلا نبا لاو . هريغ فالخ مدع هقحلي الو مدع هقبسي لف هسفنا هدوجو ذ] « هريخا ىشبني ال هب صاخ ةقيقحلاب ىلاعتو هناحبس هل فصولا اذه : ىطرقلا لاق « هيف كش الب تراثا
 رکن و هفرعو « تباثلا ىأ ( قلا كدعوو ) هلو . قلا لاق دقف الإ كام نم نا ىنعع وأ « هلإ هنأ هيف یعد نم
 هدعب ركذ امو ءاقللاو .(۱)ییطا هلاق مظعتلل قاوبلا ىف ريكدتلاو « هريغ دعو نود زاب الاب صتخم هدعو نال هدعبام
 اک ماعلا دعب صاخلا نم نوک نأ لمتح و « هب دوعولا وه هدعب رکذ امو ردصم دعولا نکا . دعولا تحن لخاد
 تولا دعب ثعبلاب رارقالا هيف ( قح كؤاقلو ) هلق . ینامرکلا هلاق صاخلا دعب ماعلا نم دعولا دعب لوقلا رکذ نأ
 ىأ « ىح هلزاقل » ىنعم : لیقو . لاعألا ىلع .ازجلا ىلإ ةبسنلاب ةرخآلا رادلا ىف قلخلا ل آم نع ةرابع وهو
 امهنأ ىلا ةراشإ هيف ( قح رانلاو قح ةنجلاو ) هلق . هيف ام مدت ( قح كلوقد ) هلوق ٠ ىووتاا هلطبأو « توملا
 نييبنلا ىلع هفطعو « هل.امظعت ركذلاب هصخ ( قح ی دمو ) هلو ٠ قلخلا هدب ىف هف ثحبلا ىتأيسو « ناتدوج وم
 ةغاايم هقیدصت و هب ناعالا هيلع بجوو هريغ هنأك هتاذ نع هدرجو ةصنخ فاصوأب مهلع قئاف هنأب رياغتلاب اناذیا
 قالطإ و « نامزلا نم ةعطقلا ةعاسلا لصأو « ةمايقلا موي ىأ ( قح ةعاسلاو ) هلو ۰ دجشتلا ىف اک هتوبن تابث] ف
 ىح ظسفل راركتو . اهب قدصي نأ بحب اعامنأو ابنوک نم دب ال هنأ ءانعم رومألا نم ركذ ام ىلع قحلا مسا
 ( تلكوت كيلعو ) تقدص ىأ ( تنمآ كب و) تعضخ و تدقنا ىأ ( تلسآ كل مهلا ) هلق ٠ دیک أتلا ىف ةغل الا
 . ىرمأ ريبدت ىف كيل] تعجر ىأ (تينأ كيلإو) 259 ةيداعلا بابسالا ىف رظنلل كرات كيل مالا تضوف ىأ
 نم لك ىأ ( تكاح كلو ) هر ۰ ةجحلا نم ىتتنقل اع و , ناهربلا نم ىنتيطعأ ام ىأ ( تصاخ كبو ) هلق
 تالص غومج مدقو . هوحنو نهاك نم هبلإ ك اتت ةيلهاجلا تناك نم ال انني کیا كتلمجو كيلإ هتكاح قحلا دحج

 ىطرقلا : ضايرلا ةطوطخم ىف )١(
 ردقم هنأب ناعإلاو « هب ةقثلاو هللا ىلع داتعألا هنأ قیقعتلا لهأ دنع لكوتلا ریفت ىف باوصلاو . دي ريفا اذه سيا (؟)

 ةينيدلا بایسالا ىف دبماا نم رظنلا ىناثلاو . ةذفانلا ةئيشملاو ةلءاشلا ةردقلا هلو اهردقو ءايشالا لع دق هنوكل هيلإ ضیوفتلاو هب ةقثلاو للا ىلع داتعالا اهدحآ : نييس نم بكرم لکوتلاف . اهب همايقو دبعلا نم ةيداملا بابسالا ىف رظناا مم « اهلك ر ومالا ربدهو ءايشألا
 ملعأ لاو ٠ اهب همايقو ةيويندلاو



 ۱ ۱۲۰ ثيدجلا
۵ 

 عم كلذ لاق ( ىل رفغاف ) هلوقو ( دنا كلو ) هلوت اذکو . رصحل ةدافاو صیصختلاب ارامش اهلع لامف لا هذه

 اذک هب ىدتفتا هتم ملعتلا یلیبس ىلعوأ هرل اعظعت و الالج] و هسفنل مضملاو عضاوتلا ليبس ىلع امإ هل اروفغم هن وک

 لبق ىأ ( تمدق امو لق . اولوقي ناب رم هيف نکل طق ملت ناکو ل الو « كلذ موس هنأ لوالاو « لبق

هظأو تیفخآ ىأ ( تنلعأ امو تررسآ امو ) هلق . هنع ( ترخأ امو ) تقولا اذه
 یفن هب تثدح ام وأ « تر

 دعب ماعلا نم وهو « ىم هب لعأ تنأ امو » نایلس نع جرج نبا قيرط نم ديحوتلا ىف داذ . یال هب كرحت امو

 ىف ثعبلا ىف مدقملا هنآل هسفن ىلإ كاذب راشأ : بلها لاق ( رخؤملا تنأو مدقملا تنآ ) هلق . اضيأ صاخلا

 لاق . ¿ كريغ ىل هل ال ىلإ تنأ » تاوعدلا ىف اضيأ رج نبا ةاور ىف دار . ايندلا ىف ثعبلا ىف رخؤملاو ةرخالا

 رونلاو « هلم اپماوقو رهاوجلا دوجر نأ ىلإ ةراشإ قلا ظفل نال ؛ عماوج نم ثيدحلا اذه : یامرکلا

 ىلع هللا معن نم كلذ لكو « ءاشي ام لعفي امادعإو !داجي الع مكاح هنأ ىلا كلملاو « هنم ًاضيأ ضارعألا نأ ىلإ

 ىلإ هوحتو لوقلاو « أدبملا ىلإ ةراشإ « قحلا تنأ  هلوق مث . هب دحلا صصخو دحلاب اهنم الك نرق اذبلف « هدابع

 ناغإلا بوجوو اباقعو اباوث ءازجلا لو ةوبنلا ىلإ ةراشإلا هفو « داعملا ىلإ ةراشإ اه وح و ةعاسلاو « شاعملا

 ميظعو هر ةمظعب ا ینلا ةفرعم ةدانز هيفو یهتنا هل عوضخلاو هللا ىلإ عرضتلاو ةباثإلاو لکوتلاو مالسالاو

 هيفو « هدیعوو هدعو قدصب رازقالاو هقوقح هل فارتءالاو هد ىلع ءانثلاو ءاعدلاو رک ذلا ىلع هتبظاومو هعردق

 ( ةيمأ وبأ مركلا دبع دازو « نايفس لاق ) هلق ٠ هلي هب .ادتفا بولطم لك دنع ةلأسملا ىلع ءانثلا مدقت بابحتسا

ىديملا كلذ نيب دقو 5 قاعم هنأ معز نم موو لوألا دانسالاب لوصوم اذه
 اشدح , لاق نايفس نع هدنسم ىف 

ىف لاقو ثيدحلا ركذق ءاسواط تمس حین ىنأ نبا لع لوحألا نايلس
 کلا دبع هيف داذو : نايفس لاق » هرخآ 

 ىلع نع یضاقلا ليعامسا قيرط نم جرختسلا ف معن وبأ هجرخأو . ناملس ابلقی لو « كب الإ ةوق الو لوح الو

 ثیدح رخآ مركحلا ديعل تلق اذإ تنکو نايفس لاق : هرخآ ىف لاقف هيف ىراخبلا خيش ىنيدملا نب هللا دبع نبا

 . یہا نامل_-س ثيدح ف وه سلو : نایفس لاق , هاب الإ ةوق الو لوح الو , لاق « كريغ هل الو » ناملس

لاحالا ىلع هنكل ةدايزلا هذه ىف هدانسإ رکذب لل مج ركلا ديع نأ كلذ ىضتقمو
 نایفس عامس مدع نم مزاب الو . 

 هجرخأ نایلس ثيدح ىف اهجردأف نايفس باكحأ ضعب مو دقو ۰ اهب ثدح ناملس نوكي ال نأ ناملت رم اهل

 سیل و ‹ لیصفت ريغب ربا رخآ ىف اهركذف نايفس نع ريم نب هللا دبع نب دمج نع نايفس نب نسحلا نع ليعامسالا

 لجالف هل ج رختلا ىراخبلا دصقي مد ؛ عضو( ا اذهالإ ىراخبلا حبح ىف_ قراخلا ىنأ نبا وهو  ةيمأ ىبأ ميركللا دبما

 ۰ ءاقهتسالا ىف ىدوعشلا هلثم مدقت اک اهتاذل ةدوصقم ريغ ربلا ىف ةدايز هلع تصقو اع و « هلاج ر ىف هلو دعب ال كلذ

 مهنع ةياورلا نال ۰ ديم سيل و قيلعتلا ةمالع ءالؤه ىلع یرلا معو « عويبلا ىف ةرامع نب نسحلل هوحن ىتأيسو

: ىرذنملا لوق نأ لعب انه نمو  مهنع جیرختلا دصقي مل ىراخبلا نأ الإ « ةلوصوم
 ميركلا دبعب ىراخبلا دبشتسا دق 

 لوقامأو هجو هلف جاجتحالا لب اقم داشتسالاب دارآ نإ الإ هب دمشتسپ مل هلال ديحم سيل دجهتلا باتک یف ةيمأ ىبأ

 ىلع نع ليل أ نبا نع دهاج نع ادحاو اثیدح جا ىف اذه ميركلا ديعل اجرخآ ایلسمو ىراخبلا نا : رهاط نبا

 هللاو . ىرزجلا وه روكذملا ميركسلا دبع ناف « هنم طلغوپف مركلا دبع نع ةنيبع نبا ةياور نم ندبلا ىلع مايقلا ىف

 هداريإل سواط نم هل ناس عام نایب كلذب نايفس دارآ الو « اضيأ ل وصوم وه ( نایفس لاف) هل . ناعتسملا



 دجهتلا باتک - ٦

 لاق مرشخ نب ىلع لاق انه هدحو رذ بالو 1 مدقت اک عاملاب حيرصتلا ىديجلا ةباوو ىف عقوو ٠ ةنعنملاب الوأ هل

 دقف یررفلا امأو ؛ یراخبلا خویش ىف هورکذب مل مرشخ نب ىلع ناف یربرفلا نع ةدايزلا هذه لعلو . حلا نايفس
 هدنع ناك اضيأ ثيدجلا اذه نأكف ۰ رضخلاو یموم ةصق ىف ءايبنألا ثيداحأ ىف ىقأوس اک مرشخ نب ىلع نم عم
 لعأ هللاو . ولملا لجأل هركذف نايفس نع مرشخ نب ىلع نع ايلاف

 لیلا ,مايق لضف اپ - ش

 ع . رشم انربخأ لاف ماشه ان دح لاق دمحم "نب هللا دبع شرم - ۱
 لاق هنع هللا ىضر هيبأ نع لاس نع یرهزا نع : ٌرمَْم ان ربخآ لاق یازرا "بع ان دح لاق دونم ينثدحو
 لع اهضقأف یزر یرا نأ تيت « لي للا لوسر ىلع ابق ابوریأر اذإ یی بلا ةایح ىف لجرا ناک» 2 ما 5 ۳۳ ۳ ۱ “e ۶ 3 ما a e ا
 ناك مولا ىف تیأرف اِ للا لوسر دهع ىلع دجسلا ىف من تنکو ءابباش امال تنکو « وا لوسر
 . « مهشفرع دق من اهف اذإو « نانرق ام اذإو « رثبلا رايك قب وط یه اذاق « رانا ىلإ ىف ابَهَذف ىناذَحأ نيكلم

 ۱ « عترت: : ىل ةلاقف كرش تل انّيلف : لاق . راثا نم هاب ذوعأ : ةلوقأ تل 1 و ی ۳ ۳۹ 4 4 ۰ ۳
 ناك ول هللا دبع ”لجرلا من : لاقف إب هللا لوسر ىلع ٌةصفح اپن. مف ىلع اس ۴۲ - ١

 « اليل "الإ ليلا نی من ال "دعب ناكسف . ليلا نم لص 2 - ۳ ۰ د 2
 [ ۷۰۳۱ ۰۷۰۲۹ ۰۷۰۱۱ ۰ ۲۷۹۱ ۰۳۷۳۹ ۰ ۱۱۰۷ : ىف هفارطأ _ ۱۱۲۲ ثيدملا ]
 من : لاقف , هيفو « هايقر ىف هيبأ نع رم نب هللا دبع نب ملاس ثيدح هيف دروأ ( لبللا مايق لضف باب ) هلق

 ماني ال دعب ناکف » هلوق نأ هرهاظو « الیلق الإ ليللا نم ماني ال دعب ناكف ۰ لیلا نم لصي ناک ول هللا دبع لجرا
 لا » اذه هدانسابانه هخيش دمع نب هللا دبع نع ىراخبلا ةياور رم ريبعتلا ىف عقو نکل 4 ملاس مالک نم « خلا

 ىف هدروآ نکل « اجارد] لوألا قايسلا ىف نأ هاضتقمو « ليلا نم ةالصلا رثكي كلذ دعب هللا دبع ناكف : ىرهزلا
 جارد] ال نأ ربظف «اليلق الإ ليللا نم ماني ال هللا ديع ناکو : ماس لاق و هرخآ قو قازرلا دبع ةياور نم بقانملا

 ىو < لجرلا ممن هنوکب فصوي للا نم ىلصي ناك نم نأ ءاضتقف « ليللا نم ىلصي ناك ول هللا دبع لجرلا معن ه
 نأكو « دوصقملا ىف نيبأ وهو « ليللا نم ىلصي ناك ول لاص لجر هللا دع نا و ریبعتلا ىف رع نبا نع عفان ةءاور
 ةر ره يأ ثيدح لسم هيف جرخأ دقو « رم نبا ثیدح یک اف بابل اذه ىف حرص ثيدح هدنع حصي مل فنصملا

 هعفر قو هااسر] و هلص و ف فالتخالل هف فق وت یراخیلا نأكو ۰ لسلا حالص ةضب رفلا لعب ةالصلا لضفأ «

 . نالیغ نا وه دوو « یناعنصلا فسوب نا وه ماشهو , ىنعجلا وه (دمح نب هللا دبع انثدح ) هلو . هفق وو
 ینممشکلا ةياور ىف ( یرآ.نآ تیئمتف ) هلو . بلافلا ركذ امنو هل موهفم الو شنجلل مالا ( لجرلا ناک ) هلو
 ذخ وب و « ءالؤه یر ام لثم تيأرا ريخ كيف ناک ول یسفن ىف تلقف » رخآ هجو نم ريبعتلا ىف دازو « ىدأ یف »
 رانلا ىلإ ب ابهذف ) هلو. اههتيمست ىلع فقأ (  نيكلم نأك) هلۆق ۱ امتار ريخ يلع لدت ةحلاصلا افرلا نأ هنم



 ۷ ۱ ۱۱۲۲۰۱۱۷۱ فیل

 كلم اهاقلتف رانا ىلإ ىب اهذ نأ ادارآ ىنايتأ نينا ناکر ابرق ةنالا عفان نع بويأ ةاود ىف ( ةيوطم.ىه اذاف

 نأ ريدقتلاف ابف هلاعدإ ىلع ىتاثلا لمح امني عمجيو « هب ابهذي مل امهنأ اذه رهاظو « هنع ايلخ « عارت نل : لاقف

 . رخآ كلم انيقلف , تذعتساو امف نم تيأرو 0 ةبوطم یه اذاف ابترظف الف اف یاللخدف رانلا ىلإ ىف اهلي

 کر ؛ دوبمجلل اذكم ( نانرق امل اذإو) وو . ایلق سن ىنبت نأ لبق رئبلاو ةنبم ىأ (ةرطم ها ) هلق

 لم هيلإ فاضملا كرتو فذح افاضم ايش هيف نأ لع بصنلاب وأ رجلاب اب.رعأف « نينرق » ةخسف ىف نأ یامرکلا

 ( ةرخآلا ديري هقاو اینا ضرع نوديرت ) أرق نم ةءارقكو هو « نينرق لثم اهل اذا : هریدقت و هيلع ناکام

 دارلاو . یبتا نينرق اف تدج و ىب اذاف ىأ نادجولا ىنعم ةأجافملا اذإ نمش وأ . ةرخآلا ضرع ديرب ىأ رجلاب

 ءائب نم اناكناف « ةركسبلا اف ىلا ةديدحلا ايف قلعت ىلا ةضراعلا ةبشخلا امییلع دم نآانب وأ ناتبشخ انه نيئرقلاب

مث ةلمهملا لبق ةطوقنم ىازب ناقونررلا امهف بش نم انک نأو نائرقلا اس
 ةبشخلا له قلطي دقو « فاق مث نون 

تفالا باب » ىف مرحلا لسف ىف بوب ىبأ ثيدح حرش ىف كن ديزم قأيسو , نانرقلا اضبأ
 نم « مرحلل لاس

 حقو هلوأ مني ( عرت ۸) هلق . مهنم دحأ ةيمسن لع فقأ مل ( مهتقرع دق سانآ ان اذإو ) هلو . جملا باتك

 نل » ريبعتلا ف ىنيمشكلا ةياور قو « اذه دعب كيلع فوخ ال ینعلاو « فت مل ىأ ةنك اس ةلمهم اهدعب ءارلا

 : نينثلا نا لاق . فلآلا فذحب « حرت نل , ىبباقلا ةياور ىف عقوو ه فلآلا تايئاب روهجلا ةياور یهو « عارت

 : رعاشلا لوقب بقعتو . ادهاش هل لعأ ال: زازقلا لاق ىح  نلب مرج لا ىأ -ةليلق ةنل یهو

 هقلحلا كباب نود نم كرح نم كئاجر نم نآلا بخ نل

 اب رشع ةعضب دعب ىقأيسو « لاص لجر كن » هيف دازو . رظنم كدعب نينيعلا لحي نلو : رخآلا لوقبو

ىلع ضرع هنال حودم وه ام هللا دبع ايؤر نم عراشلا رف امإ : ىطرقلا لاق ۰ ناصقن و هيف ةدایرب
 قوع مت رانلا 

ل لصل لب نم موفي نكي هنأ ريغ ء هحالصل كلذو كيلع عور ال هل ليقو ٠ اهم
 نأ ىلع هيبفت كلذ نم ها دبم

إ بلبلا راشأو . كلذ دعب ليللا مايق كرتب ل كلذلف اب وئدلاو رانلا هب قتي البلا مايق
 نوك كلذ ىف رسلا نأ ىل

 (ناك ول ) هلق ۰ دانلاب فيوختلاب كلذ لع هبثق هيف دبعتي نأ دجسملا قح نمو دجسملا ىف ماني ناك هللا دبع

 « لعلاو ريخلا ین هیفو « باذعلا عفدي ليلا مايق نأ ثيدحلا اذه ىفو « باوجلا ركذي مل كاذاو طرشلا ال ىنمتلا ول

ايس : ( هيبفت ) . ىلاعت هللا ءاش نإ ريبعتلا باتك ىف ىفوتسم هيلع مالكلا قاب ىتأيسو
 « دوج ظفل ىلع نتا اذه ق

 هيلع ةدراو ىهو هذه دوم قيرط فارطألا ىف ىزملا لفغأو «ريبعتلا ىف ىنأيسف دحم نب هللا دبع قابس امأو

 لیلا ایت ىف دوجسلا لوط بيسي - م

 ابن اقا یفر ةشئاع آور ینربخآ لاق ّيرهلا نع بیش اخ ل نا وبأ [شزم - 1+
 َرْدَق كلذ نم ةدجسلا جي ة هتالص كلن تناك« کر ةرشفناىدحإ لب ناك غي هللا "لوسر نأ هتابخأ .

 ألا هت لع حقب م . بقا ةالم لبق نييك كرو هفتأر فرج نأ لی خيس کس را
 ۹ ةالصلا ىدانما هيت اب تح



٩ Aديلا باتک -  

 أرقي ام ردق كلذ نم ةدجسلا دجسپ ناک ر هقو ةشلاع ثب دح هيف دروأ ( لیلا مايق ىف دوجسلا لوط ۳ ( 18

 نأ رثكي ناك قلا هنأ ةالضلا ةفص باوب أ ىف امدح نم مدقت دقو « هل مجرت ام ىلع لاد وهو « ةيآ نيسمخ ؟ديحأ
 دابع نب دمع قيرط س دخأ دنسم فو « ىل رعغا مهلا « كدمحبو اني ر مها كناحبس ه هدوج و هعوكر ىف.لوقي
 : فاق هلاج د تن الإ هل ال كناحبس : هدو ىف لیلا ةالص ىف لوقب مقلب هنا لوسر ناك » تلاق هشاع نع
 ىلاعت هللا ءاش نإ دجهناا باوبأ رخآ ىف هيلع:مالكلا قايم عجطضي مث رجفلا ةالص لب نیته ر ح ریو ) هلق

 شي ربما . مايقلا كرت باپ - +

 ءم يا اؤكتشا » لوقي اب دنج تم لاق دونسألا نع نايف انئ دح لاق من وبأ شرط ب ۰
 آقا سه نم ۵ رح دو
 « نیتلیل وا ةليل مقي 3

 [ 10۸۳ 61۹0۱ ۰ 4۱۳۰۰ ۱۱۲۵ : ىف فارطأ - 4 ثدحلا ر

 ذا ور وللا دبع ن بدن نع سيق نب دوسألا نع نايف ان ربخأ لاقريثك "نب دم نشر - ۶
 « یو تلزبف طی هبلع أطيأ شیرف نم ةأرما تلافف ٠ تیبا ىلع هوب ليربج سپحا » لاق هنع ها دع 5 1 منو 0 1 4 ەھ ۳

 ( لق او كبر عدو ام « یس اذإ لوللاو

 هللا دسبع نبا یه بدنجو « سيق نبأ وه ( دوسالا نع ) هلو . ضيرملا مايق ىأ ( مابقلا كرت باب هلو
 عامسب حيرصتلا عقوو . ةنيع نبا هنأ معز نم موو ٠ امیف ىروثلا وه نايفسو « هدعب ىدلا دانسالا ىف ا ىلجبلا
 ةاور یف عقوو ‹ ضرم ىأ ( عرب ینلا ىتشا ) ول .. ريسفتلا ق هنع ريهذ قيرط ىف بدنج نم هل دوسالا
 هذه ريسفت ىلع ثيبدحلا اذه قرط ر “یش ف فقأ ملو ءضرم ه ظفأب اهلع هبنتلا ىف يس ىلا عيب رلا نب سبق
 . عم بک و لاق بدنج نع ثيدحلا :انه لوآ ین دوسالا نع ةنييع نیا قبرط نم ىذمرتلا ىف عفو نکل « ةناكشلا
 هيلع.أطب أو: » لاق : :بتبقا ام هللا لددس قو « تيمد عبص] الإ تنأ له : لاقأ هعيد] تيمدق راغ یف تو ىنلا
 ةياكشلل نایب اذه.نأ حارشلا ضعب نظف « ىهتا (كبر كعدو ام هللا ل ناف دمع عدو دق نوكرشملا لاقف ليربج
 ناك ةروسلا هذه لوزن نأ  اهيلع هيبنتلا ىتأب ىتلا .دادش نب هللا دبع قيرط ىف ناف « نط اک سيفو «.حیخسلا ىف ةلمجلا
 0 دحأ مامالا نع تاحصلا مجعم « ف ىوغبلا هاکح 5 ارخأتم الإ هلي ىنلا بحصإ ل بدنجو « ةثعبلا لئاوأ ف

 یرخنالا ىلع امهادح] فطع نم مزي الو < ل ینلا عم ناك هنأ ركذ اک اهدبش ةيناثلاو . ةناخصلا ليسا ص نم ةلسرم اهل هتياورف اهرضح مل ىلوآلا نال ةلوصوم ئرخألاو ةلسرم امهادحإ بدنج امهاكح ناتيضق امه اذه ىلمف
 :لئاضف ین هقاس دقو ؛ فنبصلا هرصتخا اذکم ("نيتليل وأ ةليل 2م لغ) هل ٠ لعأ هللاو امهداصتا نافس ةياوم ف
 ىرأ ام « دمج اي : تلاقف مأما هنت اف ه دازف روك ذلا هدانساب انه هيف هخيش معن ىبأ نع هجرخأ .امات نآرقلا
 نب دمع نع انه فنصلا ةجرخأ مث. ( لت امو إل هلوق لا ( ىحضلاو ) ىلاعت هلل لزنأف , ككرت دق الإ كناطيش
 يا دقو ..خيدحلا , سيرف نم ةأ ما تلاقف لك ىنلا نع لي بج سبتحا » وهو رخآ ظفلب نايفس نع ربثك



N ۱۱۲۵ ۰۱۱۲ ثيدحلا 

 ىف اهيلا انرشآ ىتلا ريهز ةياورو « لیعاسالا دنع عیکو ريثك نب دم قفاوو < ةناوع ىبأ دنع ةماسأ وبأ معن ابأ

يبع نبا ةياورو « اثالث وأ نيتليل وأ ةليل مت ملف » امف لاق نكل « يعن ىنأ ةياورک ريسفتلا
 لسم دنع دوسالا نع ةن

ي ملام دحاو لك هنع لمح نيهجولا ىلع هب ثدح دوسالا نأ رهاظلاف « يشك ن دم ةءاورك
 لحو <« رخالا هلمح

 هجرخآ رخآ ظفل ىلع دوسالا نع ةبعش ءاور دقو ؛ اذکم ةو اذكه ةرمهب ثدف نرمالا ىروثلا نايفس هنع

 أطبأ ١ هلوأ ىف ىئاسنلا دازو « كع اطبأ الإ كبحاص ىرأ ام هللا لوسر اي ما تلاق » لاق ريسفتلا ف فنصملا

 « نايفس ثيدح ىف ةروكذملا ةأرملا ريغ ىل ربظ امف ةأرملا هذهو . تبدحا ,ةأرما تلاقف وك ا له لوچ

 « هللا لوسر اب » امو قب تزاع هذهو . « كناطيش » اهوقب تربع كلتو « كبحاص » اهلوقب تربع ةأرملا هذه نال

 هتلاق اهنأب رعشي ةيناثلا قایسو « اعجوتو افسأت هتلات امنأب رعشب ىلوالا قايسو . «دح اي » اهوقب تربع كلتو

 نإ : ىحولا هنع أطبأ نيح لَو ین ةيدخ تلاق » لاق دلخع نب قب ريسفت نع لاطب نبا کح دقو . ةتاهشو اكبت

 ةبسن قيلي ال ناميإلا ةيوق ةي دخ نآل « راكتإإلاب هعبت نمو ريدملا نا ةيقعت دقو « ىحضلاو تا زنف « كالق دق كبر

 هريسفت ىف ىريطلاو هماكحأ ىف یضاقلا لیعامسا هج رخأ ىوق كلذ دانسا نكل < املا لوقلا اذه
 مالعأ فدواد وبأو

 دواد وأ هجرخأو , حبب هيلا دانسالاو ةباحصلا راغص نم وهو داملا نب دادش نب هللا دبع قيرط نم مهلك هل ةوبنلا

 هذهو « كناطيش » اهوقب تربع اهنأ مهتم دحأ دنع سيل نكل ةشئاع نع هيأ نع ةورع نب ماشه قيزط نم اضيأ

 تنع اهنأ رهاظلاو « كبر د لدي « كبحاص ىرأ ام » هريغو ليعامسا ةياور ىفو . ربا ىف ةركنتسملا ةظفللا ىه

ا وکشب نبا هاکح ايف دواد نب دينس برغأو . ليربج كلذي
 نع ةورع نب ماشه نع عيكو نع هریسفت ىف ىورف ل

 هسیف لاقف عيكو نع بيركىبأ نع یربطلا هاور دقف كلذ ىف دنس طاغو , كلذ لم ىنلل تلاق ةشئاع نأ هيبأ

عم ىبأ قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ كلذكو « ةحيدخ تلا د
 ثيدح ىف ةروكذملا ةأرملا امأو < ماشه نع ةيوا

 یو « فانم دبع ن سمث دبع نب ةيمأ نب برح تنب ءاروءلا ليمج مأ ىهف « كناطيش » اهوقب تربع ىتلا نايفس

م محلا ىور اک بحل ىبأ ةأرماو برح نب نایفس ىنأ تخأ
 لاق متد نب دیز نع قحا ىبأ نع ليئارس] قيرط ن

رأ ام دم اب : ىحولا هيلع لزني مل امايأ لي ىنلا ثكم ال بهل ىبأ ةأرما تلاق د
 ' تلزف « كالق دق الإ كناطيش ى

 ةأ ما تل اقف » بابلا ثيدح ىف دوسالا نع خاص نب لضفلا قيرط نم ىربطلا ريسفت فو تاقث هلاجر « ىحضلاو

 1 هموق نم ليج مأ نأ كش الو « هموق نمو هلهأ نم
 ىدحإ انآ لك اع نا دشعو . فانم دبع ىنب نم ام

لا نب سيق هجرخأ اموهو « كلذ ىف هدنتسم ىلع تفقو دقو « تاع
 « هيوار سيق نب دوسالا نع هدنسم ى عيبر

 نأ وجرال ىنإ : تلاقف ةمع تانب وأ هنامع ىدحإ هتتأف , هظفلو هنع ۾ ريسفت ىف ىراخبلا خيش ىنايرفلا هجرخأو

 نبا هعبت و : ةمجرتلل بدنج ثيدح ةقباطم درولا نب مساقلا وبأ لكشتسا : ( هيبنت ) . , كعدو دق كناطيش نوکب

 « ةقباطملا هجو نل ا ةليكت قايسب رهظ دقو . ىهتنا هعضوم ىف بابلا اذه ىف هرکذ سيل لي ربج سابتحا : لاقف نيتلا

 اک ةدحاو ةصق ىف هنکل افلتخم ببسلا ناك ناو هجرخم داحال دحاو ثيدحلا نأ ىلع هبنب نأ دارأ هنأ كلذو

 عيببرلا نإ سيق ةياور ىف عقو دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا ف بدنج ثيدح ىلع مالک ةقب یأیسو  هانضوآ

 « دجهنلا بحي ناکو مايقلا قطب ملف » امترکذ ىلا

| ريغ نم لفا وذلا و ليلا ةالص ىلع هلي ینا ضيرحت بسا - ۵
 باج

 العال ةليل ”مالسلا امهلع اًيلَعو ةمطاف راكع وبلا قلو
 ,ىرابلا حف ه ۳ ج۲ - م



 دجبنلا باتک ۹ ۷۰

 011 ربخآ وللا دبع انثدح لتاقُم "نبا از - ۰
 1 نم لزنأ اذام « زا ديب ا اذام « هللا ناحبس : رع ا ضر

 هرج س نا نیس ب هل ینا له رع عت ۱ ۱

 : لاقف ةي ُمالسلا هيلع بلا تب ةمطافو ق قلم ليا )وسر نا » ءبخآ بلاط ىنأ نب ىلع نأ ءربخا
 لو كلذ تلق نيح فرصناف . انمي انثعبي نأ ءاش اذا « هللا ديب انشأ هلا لوسر اپ :؛تلقف ؟ نابلصت الأ

 (الدج میش راک < 1 ناسنإلا ناکو ) لوقب هو مذيل برضب لوم وهو هتسس م « ايش ىلإ جبري
 ۲۷43۵ ۰ ۷۳:۷ , 1۷۲4 : ىف هفارطآ - ۱۱۳۷ ثيدحلا]

 هللا ضر شاع نع ةوره نع باهسش نبا نع كلام طربخأ لاق سو نب هللا دبع اشو - ۸
 ضر فف سانا هب لس نأ ةنخ وب سی نا وهو لسلا عديل / ےل هنا ؛لوسر ناک نا » تلاق امنع
 «اهحّبسأل ىنإو « طق ىحضلا ةحبش ةحبش لب هللا ”لوسر حبس امو « مبيلع

 [۱۱۷۷ : ىف هفرط - ۱۱۲۸ ثيدحلا ز

 ةشئاع نع ريا ن ةورع نع ربات نا نع "كلا :ريخأ لاق فاسو ن هللا دبع اشو -

 قباقا نم لص م« « سان هتالصب لصف دجسلا ىف ةا تاذ للص هلي هللا لوسر نا » امنع ' ها یضر َنينمؤملا 0

 دق : : لاق حبصأ اف « هلل نا هوس اجر دیر وا ةثلاثلا ةليللا ن نماوممتجا "مل « سنا يكف
 « ناضمر ىف كلذو « يلع ضترفت نأ تیشخ تیشخ > ىلأ "اإ کلا جور نم ی و« تم ینا تب تر

 ليلا ةالص » ةي ركو لیضالا ةياود ىف ( لیلا مایق ىلع ) نينمؤملا وا هتما ىنعي ( يلب ىنلا ضيرح باب ) هلوق
 ةلس مأ ثبدش . باحيالا نو « ضيرحتلا : نیمآ ىلع ةمجرتلا تلمتشا : رينملا نبا لاق « باحيا ريغ نم لفاونلاو
 نم ضيرحتلا ذخوی و ‹ باجمالا ىن ةعبرآلا ثیداح لا نم ذخؤي لب : تلق . ىناثلل ةشئاع ثيدحو « لوالا "لعو
 نم هضراط ام الول هيلع ضيرحتلا مزاتسا هبحأ ءىش لك نژ < هبع وهو لمعلا عدب ناك » افق نم ةشئاع ییدح
 نأك : ديشر نا لا . علا باتک ىف هيلع مالکلاو ةلس مأ ثيدح مدقت دقو ٠ هريرقت أيس اک ضارتفالا ةيشخ
 نكي ناكل رابخإلا درج ناك ول هنال , لزنأ امب رابخالا درج ال ةالصلل ظاقيإلا ظاقيإلاب دارملا نأ مهف ىراخبلا
 مریخ تا دنع نوكي ال ارثأ ذئنيح بلا لاح ةدهاشمل نإ لای نأ لمتحيو : لاو . توفي ال هنآل راهتلا ىلإ هريخأت
 هلوقب ىراخيلا دارم نوكي نأ لمتحيو . هب نيظني ام نيعملو هب نهريخ ام نهعول غلبآ لاحلا ىن * اءاقیالا نوكيف

 نوكيو ٠ كلذ ريغو توكلملا ف ركفتلاو ةظعوملا عاسو ركذلاو ةءارقلاو ةالصلا نم مع رم ام « لب مايق »
 ليصالا ةياور ىلع ال ٠ هتنيي ک رثكألا ةياور ىلع اذهو : تلق . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم « لفاونلاو » هلوق



I ۱۱۲۹-۱۱۲۹ ثيدحلا 

 بد لا ىف فنصملا دنع یرهزلا نع بيعش ةياور ىف عقو هناف دمتعملا وه الوأ ىراخبلا مف ىلإ هيسن امو . ةعرکو

 « ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم تربظف « نیلصب ىت> هجاوزأ ديرب « رجحلا هبحاوص ظقوب نم ١» ثيدحلا اذه ىف هريغو

 ىف هتداع ىلع ىراخبلا یرجو . كاذب نهمازلإ كرت نم ذخؤي باج زلا مدعو « ليللا ةالض ىلع ضيرحتلا هيف نأو

 هللا دبعو ۰ نقفلا ىف ةلس مآ ثيدح دناوف ةيقب یتأاتسو ۰ هدروب ىذلا ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام ىلع ةلاوحلا

 اذهو ‹ نيدياعلا نز وه هدانسإ ىف روك ملا نيسحلا نب "ىلعف ىلع ثيدح امأو « كرابملا نبا وه هدانسإ ىف روكذملا

نع هببأ نع ىور نميف ةدراولا مجارتلا فرشأ نمو ديناسالا حصأ نم
 ثسلا بتاك نأ ىنطقرادلا کحو . هدج 

سل نع نيسحلا نب ىلع نع » لاقف ىرهزلا نع ليقع نع كيلا نع اور
 جاجح ةياود ىف عقو اذكو « ىلع نب ن

 مکح ةباور هدیژ و « نيسحلا نع ١ باوصلاو مو وهو « هود نبا ريسفت ىف یرهزلا نع هدج نع عینم ىبأ نبا

ىدباطلاو یا اهجرخأ هيبأ نع نیس نب ىلع نع ىرهزلا نع مع نبا
 لس بمب ( ةمطافو هقرط ) هأوق . 

 لصق «ىقأ « قرط » ینعم نأ سراف نبا کحو . دیک ات ةليل هلوتف اذه ىلعو + ليللاب نايتالا قورطااو , ریمضلا ىلع

ةرم ىأ ةليل هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو . *یجلا تقو نايبل « ةليل » هلوق نوكب اذه
 (نايلصت الأ ) هلوق . ةدحاو 

 له لا نم نیم انلا ظاقيإو لیلا ةالص ةليضف هيف : لاطب نبا لاق
 ميكح نب مکح ةياور ىف عقوو . كلذل ةارقلاو

 ملف ليللا نم ًايوه ىلصف هتيب ىلإ عجر مث « ةالصلل انظةياف ليللا نم ةمطاف ىلعو لع ب ىنلا لخدو » ةروكذملا

 ليلا ىف ةالصلا لضف رظع نم لس ىنلا لع ام الو : ىربطلا لاق . ثيدحلا « انظر أف انيلإ عجرف « اسح انل عمسي

 نوكسلاو ةعدلا ىلع ةليضفلا كلت زارح] ام راتخا هنکل « اكس هقلخل هللا هلعج تقو ىف همع نباو هننبا يعزي ناکام

 هللا ) ىلاعت هلوق نم كلذ "ىلع سبتقا (هقا دب انسفنأ ) هلوق . ةيآلا ( ةالصلاب كلهأ ىعأو إل ىلاعت هلوقل الاثتما

 انأو ىنيع كرعأ انأو تساف : ىلع لاق , ةروكذملا مكح ةءاور ىف عقوو . ةبالا ( اهتوم نيح سفنالا فوتي

 ايش لعفب ال دبعلا نأو « هتل ةثيشملا تابثإ هيفو , هللا ديب اسفنأ اع] « انل هللا بتكام الإ ىلصن ام هاو : لوقأ

 ةياور ىف ( تلق نيح ) هلوق . هعضوم نم ءىثلا ةراثإ هلصأو . انظقيأ ىأ ةثلثملاب ( انثعب ) هلق ۰ هللا ةداراب الإ

 نم ضارغإلاو « اباوج نوكي توكسلا نأ هيفو ی مل ىأ هلوأ حتفب ( عجري لو ) هل . ء انلق نیح د ةيرك

 « فسأتلا دنع ذخفلا برض زاوج هيف ( هذخن برضي ) هلق . هسفن ىف اقح ناك نإو دارملا قباطي ال ینلا لوقلا

 نم عازتنالا زاوج هيفو . هسفن ىلإ ريصقتلا بسنب نأ هئم دارأو , ةروكذملا ةالاب هجاجتحا ه رک : نيتلا نبا لاقو

 ىلعل ةبقنم هيفو . رافکلا صوص ال مومعلل 6 ناسنالا ناکو )ل هلوق ىف ماللا نإ لاق نم لوق حیجرت و « نآرقلا

 : لاق بلبلا نع لاطب نبا لقنو . همتك ىلع هفیلبت معلا رشن ةحلصم مدقف ةضاضغ یندآ هيلع هيف ام متکی مل ثيح

فت ه هنع هللا ىضر ىلع لوقب ب عنق ثيح لفاونلا ف ددشب نأ مامإلل سيل هنأ هيف
 حبمص مالک هنال « هللا ديب ا

 مهجرحأ هنأ نظ هنأ ىلع لادف ةيآلا هتءارقو ,زغ هبرض امأو : لاق . هرذعام اضرف ناك ولو « لفنتلا نع رذعلا ىف .

 برض هنأ راتخلا : ىوونلا لاقو . ىلوأ مدقت امو « حضاوب سیا و « لاطب نا هرقأو « لاق اذك مهماينإ ىلع مدنف

 لوألا ةشئاع ثيدح امأو . ملعأ هللاو ؛ هب رذتعا ام راذتعالا ىلع هل هتقفاوم مدعو هاوج ةعرس نم ابجعت هذغ

 مالکلا أيس ىناثلا اذهو . یحضلا ةالص رکذ امهناث . هضارتفا ةبشخ لمعلا كرت امهدحآ : نيثيدح ىلع لمتشیف

 ريم اهفو ۰ ةليقثلا نم ةففخلا یهو ةزمملا رسكب ( نإ ) لوالا ىف هلوقو . « یحضلا لصي مل نم باب » ىف هيلع



 دجهتلا باتک - ۷۲۲ ٩

 تلاق و أطوملا ىف كلام هيف دازو . هدعب ىذلا ثيدحلا ىف هدئاوف ىلع مالكلا قأيسو « لمعي ىلع افطع بصنلاب ( ضرفیق ) هلوقو « عديل هلوقب قلعتم بصنل اب.( ةيشخ ) هلوقو ۰ كرتي ىأ ماللا حتفب ( عدیل ) هلرقو ٠ نآشلا
 ىف ةليل تاذ لص ) هلوقو . هلبق ىذلا دانساب وبف ىناشلا ةشئاع ثيدح امأو . « سانلا لع فخ ام بح ناکو
 دارلا مثلو هتیب ام دارلا سيلو « هترجح ىن ىلص هنا » ةشئاع نع ةرمع ةباور نم ةالصلا ةفص ليبق مدقت ( دجسملا
 درو دقو « راهنلاب هيلع سلجبو هيف ىلصيف ةشئاع تيب باب ىلع اهلعجیف دجسملا ىف لیلاب اهرجتحي ناك ىلا ريصحلا
 رجتحم ناك » هظفل و سابللا بانک ىف فنصملا دنع وهو « ةشئاع نع ةبلس ىبأ نع ىريقملا ديعس قيرط نم انيبم كلذ
 ةشئاع نع ةماس ىبأ نع مبهارب] نب دمع قيرط نم دمحالو « هيلع سلجيف راهنلاب هطسبيو هيلع ىلصيف ليللاب اريصح
 طوح رجتح ىنعم : ىوونلا لاق . ثيدحلا ركذف « جرفن . تلعفف قرجح باب ىلع اريصح هل بصنأ نأ ىمأف »
 قامركلا هبقعتو . هبلق غرفتیو هعوشخ رفوتبل رام هيد نيب رح الو هيف لصيل هرتسي ريصح دجسملا نم اعضوم
 لضفالل اكرات نوكي نأ هنم مزال كلذك ناك ولو : لاق دجسلا ىف ناك هراجتحا نأ ىلع لدب ال ثيدحلا ظفل نأب
 نإ هنأب باجأ مث ءةبوتكملا الإ هتيب ىف ءرملا ءالص لضفأ ناف مكتويبب ىف اولصف » لاق ثيح هب سانلا مآ ىذلا
 تيبلا ىف عوطتلا ةالص نوك ىف ببسلا نأ وأ ,هتیصوصخم تيب هنأك راص رجتحا اذإ وهف دجسلا ىف ناك هنأ مص
 ىأ ( ةلباقلا نم ىلص مث ) هلوق . هتيب ريغ قو هنب ىف ءايرلا نع هزنم يإل ىنلاو ٠ ابلاغ ءايرلاب هبوش مدع لضفأ
 . تقولا ىأ « لباقلا نم ىلص مث » لمتساا ةياور ىفو « دمحأ دنع باهش نبا نع رمعم ظفل وهو « ةلبقملا لا نم
 مدقت اک باهش نبا نع ليقع ةياور ىفو ۰ كشلاب كلام هاور اذک ( ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةليللا نم اوعمتجا مر هلق
 « كلذ نوئدحتب » باهش نبا نع سنوي ةياور نم لس و « اوثدحتف سانلا حیصأف , هتالصب لاجر ىلصف » ةعملا ىف
 حبصأ الف » باهش نبا نع جرج نبا ةياور نم دحال و « ةالصلا ةفص لبق ةيضاملا ةشئاع نع ةرمع ةءاور ىف هوحنو
 لا ىف يلب ىنلا جرف , سنوي داز « مهنم رثك أ عمتجاف ؛ لیلا فوج نم دجسملا ىف ىلص ب ینلا نأ اوثدحت
 الف , هتالصب اولصف جرفن ةشلاثلا ةليللا نم دجسملا لهأ رثكف . كلذ نوركذي سانلا حبصأف « هعم اولصف ةيئاثلا
 رمعم ةاور نم دمحالو « هلهأ نع زجعي دجسلا ناك یتح د جرج نبالو « هلهأ نع دجسملا زج ةعبارلا ةلبللا تناك
 صغ ةعبارلا ةليللا تناك املف » هنع نيسح نب نايفس ةياور نم هلو « هلهأب صتغا ىتح دجسملا اتما ١ باهش نبأ نع
 ىو « ةالصلا : نولوقي مهنم اسان تعم” ىت> د جرج نبا ةياور ىف دحأ داز ( جرخ مف ) هله . « هلهأب دجسملا
 اونظو هتوص اودقفف » ماصتعالا ىف ىتأيس اک تباث نب ديز ثيدح ینو « هنأش ام اولاقف » نيسح نب نايفس ةياور
 . ,بابلا اوبصحو مهتاوصأ اوعفرف » بدالا ىف هثیدح فو « مهلا ] جرخيل حنحنتی مهضعب لعجل « مان دق هنأ
 مث دهشتف سانلا ىلع لبقأ رجفلا ةالص ىضق الف , ليقع ةياور ىف ( متعنص یذلا تيأر دق : لاق حبصأ الف ) هلق
 ىبأ ةياور ىف دازو , مكنأش ىلع فخ ل١ جرج نباو سآ وب ةءاود قو , کناکم" لع فخ مل هناف دعب امأ : لاق

Eلو « باطخلا نب رمع حبضأ نأ دعب كلذ نع هلأس ىذلا نأ رمعم ةباور ىفو « نوقيطت ام لمعلا نم  
 ىلص » لاق راج ثيدح نم نابح نباو ةع زخ نبا یور نکل « لابللا كلت ىف هتالص ددع نایب هقرط ف شیر
 انيلا جرخم نأ انوجرو دجسملا ىف انعمتجا ةلباقلا تناك الف ٠ رتوأ مث تامکر نام ناضمر ی قب هللا لوسر انب
 يف ءاج نم راج نوکپ نأ لمتحا ةدحاو ةصقلا تناك ناف ؛ ثيدحلا , هللا لوسر اي : انلقف انلخد مث ؛ اهيا قع



 ۷۳ ۱۱۲-۱۱۲۹۰ ثيدحلا

 ىلصي ی هللا لوسر ناك و سنأ ثيدح نم لسم دنع عقو ام اذکو « نيتليل فصو ىلع رصتقا كلذلف ةثلاثلا ةلدللا

 « ثيدحلا « هلحر لخد مث زوجت انب سحأ ايلف . اطهر انك ىتح ماقف لجر ءا « هبنج ىلا تمقف تل « ناضمر ىف

 مهل هجورخ مدع نأ ىف رهاظ ( کیلع ضرفت نأ تبشخ ین الا ) هلو . یرخآ ةصق ىف ناك اذه نأ رهاظلاو

 نباو ليقع ةءاور ىف ( مكيلع ضزفت نأ ) هلو . نيلصملا نع قاضو التما دجسلا نوکل ال . ةيشخلا هذهل ناك

 اذکو « « اپنع اوزجعتف ليللا ةالص کیلع ضرفت نأ تيشخ ینکلو» سنوي ةباور ىفو « ابنع اوزجعتف ٠ خرج

 ىأ « اهنع اوزجمتف » هلوقو « ليللا ةالص كيلع بتکت نأ تبشخ ه ةالصلا ةفص ليبق ةدوكذملا ةبلس ىنأ ةياور ىف

 اذه رهاظ نإ مث . هلصأ نم فيلكتلا طقسي ةنال ىلكلا زجعلا دارملا سيلو < ابلع ةردقلا عم اهوكرتتف کیلع قع

 هانب دقو « لاكش] كلذ یو . املع ةبظاوملا دوجو ىلع ةعامج ليللاب ةالصلا ضارتفا بترت عقوت متلي هنأ ثيدحلا

 لجو زع هللا نوكي نأ لمتح هنأب ىربطلا بحلا باجأو « رظن هيفو مزلم عورشلا نأ ىف مهتدعاق ىلع ةيكل املا ضعب

 : لاق ‹ ةبظاوملا كرتف مهنع فيفختلا بحأف مهلع اهتضرتفا مهعم ةالصلا هذه ىلع تبظاو نإ كن هلا ىحوأ

 دحأ نظي نأ ىشخ لسقو « تضرتفاف الع مواد ىتلا برقلا ضءب ىف قفتا اک هسفن ىف عقو كلذ نوکی نأ لمتح و

 هنونظن ىأ « مكيلع ضرفتف ه هلوق : لاقف ىطرقلا احن ريخآلا اذه ىلإو ۰ بوجولا املع هتموادم نم ةمالا نم

 مح ناك : لیقو لاق . هب لمعلا هيلع بحي هناف همي رحت وأ *یش لح دوتجلا نظ اذإ اک « كلذ نظ نم ىلع بجیف اضرف

 اذه دعب یخ الو . یهتنا مهلع ضرفي هنأ هيف هب سانلا ىدتقاو ربلا لامعأ نم *ىش ىلع بظاو اذإ هنأ مقلي ىنلا

 نوكي نأ .لمتح لاطب نبا لاقو « ضرفت لو هبامصأ همباتو ضئارفلا بتاود ىلع آلَ ىنلا بظا و دقف ٠ ريخالا

 نأ ليلا مايق هعم اومزتلاو مہا جرخ نإ یثخغ هتمأ نود هيلع اضرف لالا مايق ناك ال مب هنم ردص لوقلا اذه

 لمتح و : لاق . ةدابعلا ىف هتمأ نيبو ل ینلا نيب ةاواسملا عرشلا ف لصالا نآل « هكح ىف مهنيب و هنيب هللا یوسی

 لصأ یاطا لكشتسا دقو . ړل هعابتا كرتب اهکرت نم ىصعيف اهنع اوفعضي نأ اپلع مهتبظاوم نم یثخ نوکر نأ

 اذاف « ىدل لوقلا لدبي ال نوسمخ نهو سم نه » لاق ىلاعت هللا نأ نم ءارسإلا ثيدح ىف تبث ام عم ةيشخلا هذه

 یاطخا هنع باجأ دقو , تمدقت ىتلا ةبوج لا رودص ىف عفدی اذهو ؟ ةدايزلا نم فوم | حقي فیکف ليدبتلا نمآ

 كرتف - ةبظاوملا دنع ىنعي - اف هب ءادنقالا ةمآلا ىلع بحي ةيعرشلا هلاعفأو ‹ هلي هيلع ةبجاو تناك ليللا ةالص نأب

 ىلع دئاز ديدج ضرف ءاشنإ قيرط نم ال هب ءادتقالاب سالا قيرط نم بجاولا ىف كلذ لخدي الثل مهيلا جورا
 . عرشلا لصأ ىف ضرف ةدايز كلذ نم مزاب الو « هيلع بجتف رذن ةالص هسفن ىلع .رملا بجوب اک اذهو « سخا

 اف ةمآلا تداع اذاف , علم هيبن ةعافشب اهمظعم طح م نيسم ةالصلا ضرف هلا نأ وهو « رخآ لاهتحا هيفو : لاق

 ةينابهرلا سان مزتلا اک . مهياع اضرف كلذ تبثی نأ ركنتسي مل هنم ب میبن مل ینعتسا ام تمزتلاو اهل بهوتسا

 ليبس مهليبس نوكي نأ لب یثغ ( اهتیاعر قح اهوعر اف  لاقف اهيف ريدقتلا مهلع هللا باع مث مهسفنأ لبق نم
 « ىزوجلا نياك حارشلا نم ةعاج ىباطخلا نم نيباوجلا نيذه قلت دقو « كلذ نم مهيلع ةقفش لمعلا عطقف < كل وأ

 . عازل نيالا نم لك فو ۰ هلامفأب ءادتقالا بوجو ىلعو ب هيلع ابجاو ناك لیلا مايق نأ ىلع ىنبم وهو
 “ىش صقن نم نمالا (ىدل لوقلا لدبي الل ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع لدب ءارسإلا ثيدح نأب ىتامركلا باجأو
 مدع ىلإ ةراشإ « نوسم نهو سم نه » هلوقب فيعضتلا ركذ ىف نكل . ىنا ةدايزلل ضرعتي ملو « سا نم



 دجهتلا باتک - ۹ ۷۶
 الف نيسنلل الباق ناك نامزلا نأب لالا لصأ ىف مهضعب عفدو ۰ رشعلا نع صقني ال فيعضنلا نآل ؛ اضيأ ةدايزلا
 سیا و « حجارلا ىلع هلخدب ال خسنلاو ربخ ( ىدل لوقلا لدبي ال ) هلوق نآل رظن هيفو . ضارتفالا ةيشخ نم عنام

 لمتح اهدحأ : ىرخأ ةبوجأ ةثالثب ىرابلا حتف دقو . خسنلا هيف زوحي هناف ادبأ رهدلا اوموص مل الثم هلوقك وه
 هيلا *یعوبو « ليللاب لفنتلا ةح ىف اطرش ةعامج دجسملا ىف دجهتلا لمج ىنعمب ٠ ليللا مايق ضارتفا فوخلا نوكي نأ
 ىف سائلا اهيأ اولصف ؛ هب متق ام كيلع بتك ولو . مكسيلع بتکپ نأ تيشخ ىتح و تباث نب ديز ثيدح ىف هلوق
 نم مهتويب ىف كلذ ىلع ةبظاوملا ىف هنذ] عم نمأو هطارتشا نم مهلع اقافش] دجسملا ىف عيمجتلا نم مهعنف « گتویب
 كلذ نوكي الف . نايعألا ىلع ال ةءافكلا ىلع ليللا مايق ضارتفا فوخلا نوكي نأ لمتحم اهنات . مهلع هضارتفا
 مايق ضارتفا فوخلا نوكي نأ لمتحم اهلا . اهوحنو ديعلا ىف موق هيلا بهذ ام ريظن وه لب < سخلا ىلع ادئاز
 ضرفب نأ تيشخ نيسح نب نايفس ةياور فو « ناضمر ىف ناك كلذ نأ بابلا ثيدح ىف عقو دقف ٠ ةصاخ ناضمر
 اردق كلذ نوكب الف ةئسلا ىف موب لك ررکش ال ناضمر مايق نآل , لاكشإلا عفترب اذه ىلعف « ربشلا اذه مايق يلع
 ثيدح فو . باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هاو لو لا ىرظن ىف ةئالثا ةيوجألا هذه ىوقأو . سخا ىلع ادئاز
 ىنلا دعب تنمأ ةروكذملا ةيشخلا نال « ةءامج ناضمر ىف امس الو ليللا مايق بدن مدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابلا
 رارفلا زاوج هيفو . ىلاعت هللا ءاش نإ مايصلا ىف ىتأيس اک بمک نی ”ىبأ ىلع باطخلا نب رع مهعمج كلذلو ؛ قب
 هرذع مف ركذي نأ هعابتأ هداتعا ام فالخ ًائيش لمف اذإ ريبكلا نأ هيفو ٠ بلهلا هلاق هللا ردق ىلإ هللا ردق نم
 هتمآ ىلع ةقفشلاو اهنم لق ام ءافتک الاو ايندلا ىف ةداهزلا نم هيلع ملي ىنلا ناك ام هيفو ٠ هيف ةمكحلاو هکحو
 ةمامإلا وني مل نمي ءادتقالا زاوج هيفو « نيتحلصملا مآ ميدقتو ةدسفلا فو ملاصملا ضعب كرت هيفو مب ةفأزلاو
 ةعامج تسلص اذإ لفاونلل ةماقإلاو ناذألا كرت هيفو « نظلاب هيلع علطيالو لقنیل ةينلا ىنن نال)رظق هيفو مدقت اك

 ليلا م "یبنا مايق اپ - ٦
 تقشنا : ترطفنا . ٌثوقشلا : روطفلاو . هامدق رفت یتح موقي ناك : اهنع للا یر ةشئاع تلاقو
 ناك نإ » ”لوقي هنع هللا ضر ةريغملا تممس : لاق دايز نع” رع ان دح لاق من وأ اشو - ۰

 ؟ «اروکش ًادبع نوك أ الفأ : لوقيف , هل 'لاقيف  هافاس وأ - هامدق م رت یتح - یلصی وأ میل کیم ین
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 ع مامدق مرت ینح , ةع رک ةباور ىف دازو ۰ هنع نيقيرط نم ىنجمششكلل اذك ( لیلا هب ىنلا مايق باب ) هلوق
 هللا لوسر ماق , هريغلو « ىنممشكلل اذك ( موقي ناك : ةشئاع تلاقو ) هلق . < هب ىنلل ليلا مايق  نيقابللو
 اذك ( قوقشلا روطفلاو ) هلوق . نيتانثمي « رطفتت » ليصآلا ةباور یو « ةدحاو ءاتب ( رطفت ىح ) هلو ٠ « هيَ
 : لاق « كاحضلا نع الوصوم متاح بأ نبا هاود ريسفتلا اذه ( تقشنا : ترطفنا ) هلق . ذاجلا ىف ةديبع وبآ هركذ

 لص نجح ساء نا ثيدحمو « ثيدحلا اذه رهاظ ادمع ةمامإلا وني مل نع ءادتقالا زاوج باوصلاو « ديهع سیل رظلا ان (۱ )
 لعأ هاو ٠ لعأ ايف انه صصخت الو « ليلدلا هصخام الإ ماكحألا ىف اهني ةيوستلا لصألا نأل ةلفانلاو ةضيرفلا نيب قرفالو ۰ بابلا اذه تدرو رخأ ثيداحألو « ةنوميم هتلاخ دنع امف تاب قلا ةليللا ىف سو هيله هللا لص ىلا



 ۱۵ ۱۱۳۰ ثيدحلا

 ةشناع ثیدح و « سابع نبا نع یاشاا دايز ىلأ نب ليعامسا ءاكح اذكو ؛ كلذ امهريغو نسحلاو دهاجم نع یورو

رلا ف فئصالل و « ةقالع نبأ وه ( دايز نع ) لق . حتفلا ةروس ريسفت ىف فنصلا هلصو
 نع يحي نب دالخ نع قاق

 رشب نب دمع ميفلاخو « هنع رعسم باحآ نم ظافحلا ءاور اذکم : ( هیبت ) . « ةقالع نب دايز انئدح م رعسم

 ینارطاا هجرخأو « دايز نع رعسم نع باوصلا : لاقو رازبلا هجرخأ سنأ نع ةداتق نع رعسم نع هاورف هدحو

 هيف أطخأو « ةفيحج ىبأ نع رقالا نب ىلع نع رعسم نع یارح ا ةداتق ىبأ ةءاور نم ريبكلا ىف

 « موقيل » و ةليقثلا نم ةففخم نإ ( ىلصيل وأ موقيل ناك نا ) هل . ةقالع نب دايز نع رعسم باوصلاو « ًاضيأ

 حتفب ( مرت ىح ) هل ۱ « ليملا نم موقي ناك» ةشئاع ثيدح ىفو « ىلصي موقيل , ةعرك ةياور ىفو « ماللا حتفب

 ىح » حي نب دالخ ةياور فو « ردات وهو عم اذکم مرولا نم عراضملا ظفلب ميلا فيضختو ءارلا رسكو ةانثملا

 (ءاقاس وأ هامدق ) هلق . « هامدق تخفتنا ىتح » ىذمرتلا دنع دايز نع ةناوعىبأ ةاور ىفو « ءامدق خفتنت وأ مرت

 ةرب ره ىبأ ثيدح نم یاسنلاو « تمروت ىتح » حتفلا ريسفت ىف فنصال و ‹ كشپ مو « هامدق , دالخ ةياور یو

 لصح مرولا وأ خافتنالا لصح اذإ هناف : تایاورلا هذه نيب فالتخا الو . ةلمهم نيعو یازب « هامدق علزت تح د

 هللا رفغ هل ليقف » حتفلا ریسفت یفو ۰ لئاقلا مسي مو لوقلا ركذي مل( هل لاقبف ) هل . ملعأ هاو ققشتلاو علرلا

 هل تلاقف ١ ةشئاع ثيدح قو اذه فلکتتآ هل ليقف ٠ ةناوع ىنأ ةياور فو « رخأت امو كينذ نم مدقت ام كل

 دقو اذه لعفت هل ليقف » رازبلا دنع ةريره ىلأ ثيدح ىفو « كل هللا رفغ دقو هللا لوسر اي اذه عنصت مل : ةشلاع

 ( اروكش ادبع ) « نوكأ نأ بحأ الفأ » ةشئاع ثيدح ىف ( نوكأ الفأ ) هلق . « كل رفغ دق نأ هللا نم كءاج

 هریدقت فوذحم نع هو « ةيبيسلل « نوک أ الف » هلوق ىف ءافلاو « ثيدحلا « اسلاج یلص هجل رثك الف » هيف تدازو

 : لاطب نبا لاق ؟ هكرتأ فيكف اركش دجبتلا نوكل ببس ةرففلا نأ ىنعملاو « اروكش ادبع نوكأ الف یدجهت كرتأأ

 اع هبلع عم كلذ لعف اذإ علي هنآل « هندبب كلذ رضأ نإو ةدابعلا ىف ةدشلاب هسفن ىلع ناسفالا ذخأ ثيدحلا اذه ىف

 « لالملا ىلا ضفي مل اذإ ام كلذ لعو . ىبتنا . رانلا قحتسا هنأ نمأي مل نمع الضف كاذب لعي مل نم فيكف هل قبس

 لاق هنأ حص لب ۰ هتدبب كلذ رضأ ناو هبر ةدابع نم لع ال ناكف « لاوحألا لک أ تناك كلي یا لاح نال

 نأ هل ىغبني ال لاملا ىشخ اذاف علي هريغ امأف « سنا ثيدح نم ىئاسننلا هجرخأ اک ء ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو و

 ةيعورشم هسيفو . « اول ىح لمي ال هللا ناف « نوقيطت ام لامعألا نم اوذخ د كي هلوق لمح هيلعو « سفت هرکی

 لاقو م ارکش دواد لآ اولمعا إل ىلاءت هللا لاق اک ناللاب نوكي اك لمعلاب نوكي رکشلا نأ هيفو « رکشلا ةالصلا

 نف ةحرلاو ةرفغلل ابلطو بونذلا نم افوخ هللا ديعي امنإ هنأ ةدابعاا ین ةقشلا هلمحت بيس نع هلأس نم نظ : ىطرقلا

 نمل ةمعنلا لاصيإو ةرفغلا ىلع ركشلا وهو ةدابعل رخآ اقیرط كانه نأ مدافأف , كلذ ىلإ جاتحي ال هل رفغ هنأ ققح

 كلذ رثک نف « ةمدخلاب مايقلاو ةمعنل اب فارتءالا ركشلاو « كلذ ىلع ركشلا ةرثك نيعتيف ايش امف هيلع قحتسي ال

 نم هيلع لِي ینلا ناک ام هيفو . ( روكشلا ىدابع نم ليلقو ال ىلاعتو هناحبس لاق مث نمو « اروکش یم هنم
 هللا ةسعن ميظعب مهلعل فوخلا ةدشب مهسفنأ ءايبنالا مزلأ امثل : ءاملعلا لاق ٠ هير نم ةيشخلاو ةدابعلا ىف داهتجالا

 هللا قوقح نأ عم . هركش ضعب اودؤيل هتدابع ىف ھدوېج اولذبف « اهقاقحتسا لبق اهب مهأدتبا هنأو مہبلع یلاعت

 ملعأ هللاو . دابعلا اب موقي نأ نم مظعأ



 دجهتلا بات ۱۹ ٩

 هسغن نم ربخآ اک مانیو موقي ناك لب « ليللا عيمج مايق ىلع موادي نكي مل قم هنأت اهنب عمجم هن ال « هفالخ ةيتالا
 لامت هللا ءاش نإ,« ناطيشلا دقع باب » ىف ليلا مايق باج| ىف فالخا لقن ىتأيسو . اضيأ ةشئاع هنع تريخأو

 ۱ رسا دنع مان نم اپ - ۷
 رشا نسوأ ن ورع نأ رانيد ن ورع انثذح لاق نايف ان دح لاق هللا دبع "نب لع اشو - ۰۱

 لس هنأ ىلإ ةالصلا هل هلي هلا لوسر نخ منع یفر صاملا نب ور ادم نأ
 موصیو سس او هتل موقبو لیلا فصن مان ناکو «دواد مايص هللا ىلإ مايصلا بحأو « مالسلا هباع دواد

 وب ”رطفيو اموي
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 هزار » لاق اقورسم تمج لاق ىلأ تسمه لاق تمشآ نع ةبعش نع ىفأ ىفربخأ لاق نادبع یش - ۲
 : تلاق ؟ موقي ناك یتم : "تلق . معادل : تلاق ؟ لِي وبلا ىلإ بحآ ناك لمعلا ئأ : اهنع ثا يضر ةشلاع

 تا ۵ ٠
 ۱ 6 خراصلا عمم ادإ موفي

 « لمف ماق خراصلا مس اذإ » لاق ثمشألا نع صّوخألا و ان ربخآ لاق مالس نب داش
 ۱ [ 141۲ ۰ 140۱ : ىف هافرط - ۱۱۳۲ ثيدحلا ]

 ةشلاع نع كَ أ قع فا 3 لاق دەس ي مما را ان دح لاق ليعامسإ نب "یموم اشو - ۳

 آلي ینلا ینمت « امان الإ یدنع "رحسلا اف ام » تلاق اهنع لا یضر

 لوالاو هجو امهنم لكلو « روحدلا ه یبمشکلا و لیصالا ةاور ىف ( رحسلا دمع مان نم باب ) هلو
 تبدح ىف هو . ةشئامل نارخالاو « ورمع نب هللا دبعل اهدحآ : ثيداحأ ةثالث هيف فنصملا دروآ و . هجوأ
 هرکذ نم موو ؛ ريبك ىعبات وهو ىنئاطلا ىنقثلا سوأ ىنأ نبا ىأ ( هريخأ سوأ نب ورمع نأ ) ورم نب هللا دبع
 محي مالسلا هيلع دواد ناك : بلبلا لاق ( دواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحأ ) هلو . هب ال ةبحصلا امنإو ةباحصلا ىف
 موللاپ كردتس مث هلّوس هيطعأف لئاس نم له : هيف هللا ىداني ىذلا تقولا ىف موقي مث ليللا لوأ مونب هسفن

 لا و ۽ اولمت یتح لمي ال هللا نإ » للي لاق دقو < ةمآسلا اهنم یشخم ىتلا سفنلل قفرلاب ذخألا لجأ نم بحأ ةقب رظلا
 رپبلا ررض پهدبو ندا غیر مايقلا دعب مولا نال قفرآ كلذ ناك امت ]و « هناسحإ ىلاوبو هلضف ميد نأ بع
 طامقاب رانا راكذأو حصا ةالض لابقتسا اضيأ ةحلصملا نم هيفو . حابصلا ىلإ ربسلا فال « مسجلا لوبد.

 نأ لإ برقأ وهف ىوقلا ملس نوللا رهاظ حبصأ ريخآلا ,ومدسلا مان ,:م نال ءاي مدع ىلإ برقأ هاو لاقار >



 ۱۷ ۱۱۳۳۰۱۱۳۱ فثيدحلا

نعم نأ موق نع ىكحو « ديعلا قيقد نبا كلذ ىلإ راشآ « هاري نم ىلع ىضاملا هلمع نخ
 وه « ةالصلا بحأ » هلوق ى

 ءاضتقا لئاقلا اذه ةدمعو : لاق « ليلا رثك أ مايق هيلع قشب نم وهو كلذب بطاحا لاح لثم هلاح نم ىلإ ةيسنلاب

 لوط اهضراعي قوقح ىف ريمقتلا ةلبجلاو ةداعلا ءاضاقا انه هضراعي ىكل . لمعلا ةدايز بپسب رجألا ةدايز ةدعاقلا

 هرهاظ ىلع ثيدحلا ىرحي نأ ىلو ألاف . انا مولعم ريغ مايقلا نم لصاحلا رادقم عم تئافلا كلذ رادقمو ۰ مايقلا

 قيرطلاف « انل قفحم ريغ عنملا وأ ثحلا ىف امهنم دحاو لكر يثأت رادقف ةدسفااو ةحلصملا تضرامت اذإو  هموعو

 لعأ هللاو . انه رهاظلا ةوق نم هانرکذ ام عم ظفللا هيلع لد ام ىلع یرجنو . عرشلا بحاص ىلإ مالا ضوفن اننآ

 هللا هرمآ دقف يل ىنلا امأو «ةمالا ق- ىف وهف هرهاظ ىلع هانيرجأ اذإ روك ذم ا اذه : نيتلا نبا لاق : ( هيبنت )

 اک خسن دق سالا اذه نآل رظن هيفو , ىوتنا ( اليلف الإ لیلا مق لمزملا ام اي إل لاقف ليللا شک أ مايقب ىلاعت

 روكذملا و وهو « لیلقب هدعب وأ ليلقب هلبق وأ لیلا فصن ناك الف د سابع نا ردح ىف مدقن دقو « أيس

 . لعأ هقاو . ةدحاو ةريتو ىلع كلذ ىف سألا ىرحب نكي مل مب هنأ باوبأ ةثالث دعب ىتأيس معن . انه

 نإ مايصلا بانك ىف هثحابم ةيقب ىقأتسو « ةالصلا ىف مدقت ام هيف ىتأي ( دواد مايص هللا ىلإ مایصاا بحأو ) هلق

ورمع نع جرج نبا ةياود ىف ( حلا ليللا فصن ماني ناك ) هلوق . ىلاعت هلا ءاش
 رطش دقرب ناک, للم دنع رانيد نب 

 موقب لوقي ىذلا وه سوأ نب ورمع رانيد نب ورمعل تلق : خرج نبا لاق « هرطش دعب ليللا ثلث موقي مث « لیلا

ارلا ريسفت نم ثلثلاب مايقلا ريدقت نأ هرهاظو . ىهتا ما : لاق ؟ ليللا ثلث
 5 جاددإ لرالا ةاورلا ىف نوکسف یر

 بيت رت ةدئافلا نم جرج نبا ةياو ر ىفو . اجردم نوكي الف هدنسب ىأ «هرکذ سوأ نب ورع و هلوق نوکی نأ لمتحيو
 فصنلا مون و ثلثلا مايقو الثم لوألا سدسلا مونب ةنساا لصحت نأ بابلا ثيدح ىف زاجأ نم ىلع در هيفف « مب كلذ

 ور نب هللا دبع ثيدح قابس نم رهاظلا : ديشر نبا لاق : ( هيبلت ) . بترت ال واولا نأ كلذ ىف بیسلاو , رخ الا

 ءاممان الإ یدنع رحسلا هافلأ ام , ةشئاع لوق وهو كلاثلا ثيدحلاب هنيبف ءهيف اصن سيل هنأ الإ « هل مجرت ام ةقباطم

 ىلأ نبا وه « ثعشأ نع ه هلوقو ؛ ةدحوملاو ما حتفب ةلبج نب ناثع همسا نادبع دلاوف لوألا ةقئاع ثيدح امأو

 ىسلابطلا دنسم ىف عقوو . كيدلا ىأ « خراصلا » هلوقو . ةيفرعلا ةبظارملا ىأ , مئادلا » هلوقو « ىبراحنا ءاثعشتلا

 ليللا فصن دنع حمي كيدلا ناب ةداعلا ترجو « ةدیدشلا ةحبصلا ةخ رصااو , كيدلا خراصلا ١ ثيدحلا اذه ىف

 « ليلقي هدعب وأ ليلقي هلبق وأ ليللا فصأ » سابع نبا لوقل قفاوم وهو : نينلا نبا لاق ء رصان نب دم هلاق ابلاغ

 « لئاس نم له م هيف هللا ىداي ىذلا تقولا یرحت دواد ناکو « ليللا ثاث دنع خرصي خراصلا : لاطب نبا لاتو

ذ وبأ داز ( دم انثدح ) هلو . قلطلا مار دلا ال تقولا كلذ ىف ةليا لک همايق ماردلاب دارملاو « لاق اذك
 ةياور ىف ر

بأ ةياور ىف عقو هنأ ىنايجلا ركذو , نكسلا نب ىلع وبأ هبسن اذكو « مالس نبا »
 دم و یم رسا دم ىلأ نع رذ ى

 هيف اهسو : مالس نبا ءارأ : ىل لاقف رذ ابأ تلأس : ىجابلا ديلولا وبأ لاق « ماللا ىلع فل الا ميدقتب « ملاس نبا

 « روكذملا هداذساب ىنعي ( ثعشالا نع ر هلق ٠ ملا نب دمج هل لاقي دحأ ىراخبلا خ ویش ىف سیل و : تلق . دمع وأ

 نب مهأرب] نع دواد وبأو . یرسلا نب دانه نع سم هجرخآ دقف ۰ أطغأف تمشآ ىلع فوقوم هنأ مهضمب نظو

 : اش تاقف تلي هللا لوسر ةالص نع ةشئاع تلأس » ظفلب دانسإلا اذهب صوحالا ىنأ نع امهالک یزارلا یسوم

 « مادلا بحت ناك » هلوأ ىف لسم دازو مهار ظفا « ىلصف ماق خراصلا عم اذإ : تلاق ؟ ىلصي ناك نيح ىأ

 یرابل حق « ۳ ج۳ ل م
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 لوسر ىلإ بحآ ناك لمعلا ىأ : ةنثاع تل أس , دانسالاب صوحالا ىبأ نع ماشه نب فلخ ةياور نم ىليعامساللو
 تداؤأو « ادحأ ثعشاألا دعب صوحألا ىبأ ةياور ىف ىراخبلا ركذي مل ىليعامسالا لاق « همودأ : تلاق ؟ بب هللا

 ىلع ثحلا ثيدحلا اذه یو . ةلمج اهناف ةبعش ةءاور فالخم « ىلصف ماق » هلوق وهو ماق اذإ عنصي ناك ام ةءاورلا هذه

 . احارشلا دشأ.هب بلقلاو طشنآ كلذ نال امف قمعتلا كرتو ةدابملا ىف داصتقالا هيفو « لق ناو لمعلا ىلع ةموادملا
 نع ىموم ربعو ؛ فوع نب نحرلا دبع نب مهازي] نب دعس وه دعس نب مهار ] دلاوف ىناشا ةشئاع تر دح امأو

 هجرخأو «هيبأ نع دعس نب مهاربإ انثدح » لاقق ةبوت ىبأ نع دواد وبأ هاور دقو « نأ ركذ » هلوقب مهاربإ
 نهرلا دبع نب ةبلس ىبأ هع نع هيبأ نع دعس نب مهار نع هللا دبع نب ةعمج نع نايفس نب نسحلا نع ليعامسإلا
 دنع هؤدبم ىذلا مايقلا دعب همؤن دارملاو ٠ هلعاف هنأب عوفرم رحسلاو < هدجو ىأ ءافلاب ( هافلأ ام) هلق ٠ هب
 نب دعس نع رش نب د ةباور ىف ( مثلي ىنلا یمن ) هلو . املبق ىلا قورسم ةياور نيدو هنیب امج خراصلا عام

 نع ليعامسإلا هجرخأو امان الإ  ىدنع وأ ' یشارف ىلع رحسلا مقلب هللا لوسر ىفلأ ام د لسم دنع مهارإ

 « مان وهو الإ راعالاب ىدنع لب ىنلا نلآ ام , ظةلب دعس نب مهاربإ نع ىح نب ايركذ نع یلعساولا دوم
 تلاق اهل هبنج ىلع امجطضم ینعت « اعان الإ , اطوق : نيتلا نبا لاق : ( هیبنت ) . ثيدحلا عفرب يرصتلا اذه فو

 اذه لحل ةرورضال هنأب ديشر نبا هبقعتو . یبتنا « عجطضا الإو ىنثدح ةناظقي تنك ناف ه رخآ ثيدح ىف
 رحسلا تقو مني م امر ناك هنأ نم مزاي الو , كلذ ىلع ةموادملا ىف رهاظو ةقيقح مونلا ىف رهاظ قايسلا نال ليوأتلا
 حجرأ ىناشلاو ۰ صيصختلا ةدارإ ىلع ممعتلا لمح وأ هیبشتلا زاجب ىلع مونلا لمح نيب مالا رادف ؛ ليوأتلا اذه
 ىلإ أموأف « مي لف رحت نم » هلوقب هبقع مجرت مث « رحسلا دنع مان نم  هلوقب مجرت هنال ىراخبلا ليم هيلاو
 ناك هناف ناضمر ىف الإ « رحسلا دنع ماني ناك هنأ ةنساا عیج ىف ترج ةداعلا نأكف ۰ هريغ نم ناطمر صيصخت
 هلعفي ناك رحسلا تقو مونلا : لاطب نبا لاقو . هبقع حبصاا ةالص ىلإ ج رخ مث « ليلا رخآ ىف روحسلاب لغاشنب
 ليلد ىلا راصقلا ىلايللا جارخ] ىف جاتحيو « لاق اذك « ناضمر رش ريغ یو لاوطلا ىلايللا ىف قب ىنا

 حبصلا ىلص یتح مني يف رحم نم تيس - ۸
 كلام ب سنأ نع ةداتق نع دیعس ان دح لاق خور انت دح لاف هاربا نب بوقی اتو -- 4

 ىلا هلل نون ماق امهروحس نم اغرق الف ارس هع لا یضرتباث بیر لاين نا د هع فا ىضر
 چرا أرقي ام رذتك : لاق ؟ ةالصلا ىف امل وغو امهروح نم امهاَرَف نيب ناك م: سل الق . لصف ةالصلا
 « ةا نيس

 ىلإ ماق مث رحست نم  ىلمتلاو ىومحللو « رثک ألل اذك ( حبصاا ىلص ىتح مني لف رحسن نم باب ) هو
 اه روح نم اغرف الف ) هلق . ةدابع نبا وه حورو « قرودلا وه ( مهاربإ نإ برقعي انثدح ) هلق . ةالصلا

 "مدقت دقو « رجفلا ةالص اهلبقو ۰ حبصلا ةالص ةالصااب دارلاو . هل مجرت امل رهاظ ود ( ىلصف ةالصلا ىلإ ماق
 ۱ ىلامت هللا :اش نإ مایصلا باتک ىف ثيدحلا دئاوف ةيقب ىلع مالكلا قأيو هبجوت



 ۱۵ ۱۱۳۵-۱۱۳۹ ثيدحلا

 لیلا ةالص ىف مایلا لوط بیساپ - ٩

 لا یضر هللا دبع نع لئاو بأ نع شعألا نع ا ال ب رح "نب نايلس شرم - ۰

 نأ تمم : لاق ؟ تمه امو : انلق . هوس ماب ته 'ىتح اما لر رف « هليل إب ىلا مم "تیلص » لاق ُهنع

 » هلع وبلا ردأو قا

 يشر اک نم لکو ىأ نع و ی داو اع ا و وک ۱۱۳۰۰

 « كاوسلاب هاف ص وشب لبالا نم دمال ماق اذإ ناك ب ىنلا نأ » هنع لا

 « ليللا مايق ىف ةالصلا لوط » لمتسملاو یرمحلر « ثك الل اذك ( ليلا ةالص ىف مايقلا لوط باب ) هلق

 لوط مزل تسي ةالصلا لوط نأ الإ « هصوصخع مايقلا لوط ىلع ال ةالصلا لوط ىلع لاذ هنال اذهل قفاوم بابلا ثيدحو

 ثيدصح ینف « مب هعنص نم ءارقتسالاب فرع اک مايقلا نم لوطأ نوكب ال الثم عوكرلاك مايقلا ريغ نال مايقلا

 ةدجسلا نأ ابرق ةشئاع ثيدح ىضمو « هوحن هركذأس ىذلا ةفيذح ثيدح ىفو « همايق نم اومن عكرف » فوسكلا

 ( هللا دبع نع ) هلق . كلذ ىلع ديزب ا« أرقي ناك هنأ ةياورلا هذه ريغ ىف مولعملا نمو « ةنآ نيسم نم ابيرق نوكن

 ةالص لیوا كلي ىنلا رايتخا ىلع ليلد ثيدحلا ىو « ءوس ىلإ مآ ةفاضاب ( ءوس ساب ) ه]ق . دوعسم نبا وه

 . هداتعا ام ريثك لوط دعب الإ دو.ةااب * امو لب ىنلاب ءادتقالا ىلع اظفاح ايوق دوعسم نبا ناك دقو « ليللا

 ىف تونقلاپ دارب نأ لمحو . كلذ ىلع هب لدتساف « تونقاا لوط ةالصلا لضفأ د رباج ثيدح نم لسم جرخأو

 ثيدح نم لو ‹ لاعفآ دوجسلاو عوكرلا ةرثك نأ ىلإ مثديغو ةباحصلا نم ريثك بهذو ؛ عوشخلا رباج ثيدح

 ثيدحلا یو . لاوح الاو صاخثألا فالتخاب فلت كلذ نأ روظي ىذلاو « دوجسلا ةرثك لامعألا لضفأ » ناب

 نال « اهريغو لاوحالا نم مهنإب ام ةقرعم ةدناف ىلع هيبنت هيفو . “ىلا للملا ىف ةدودمم هلاعفأ ىف مامالا ةفلاخع نأ

 مهاهفتسا مهيلع ركشي لو « هنع هوهیفتسا ینح موس ماب تممه » هلوق نم هدارم اوفرع ام دوعسم نبا با

 « ةمكر ىف ءانألاو نارح ل آو ةرقبلا أرفف ةليا ب ىنلا عم ىلص هنأ ةفيذح ثيدح نم لسم یورو . كلذ نم

 مث « عكر اع اومن ماق مث ۰ ماق ام او عكر مث ءذوعت ذوعت وأ لاس لاؤس وأ حبس حیبست اهف ةيآب م اذإ ناكو

 ف هلاح هيضتقي ام امأو . اهلك ةليالا كلت ايحأ هلي هلعلف « نیتعاس نم وحن ىف ىتأتي امن اذهو . ماق ام او دع

 «اةمكر ةرشع یدح) ىلع ديزي ال ناك هنأ اف و لیلا ثلث ردق موقي ناك هنأ ةشئاع رابخأ ىف ناف ةليللا هذه ريغ

 ثيدحلا اذه ةياورب درفت برح نب ناملس نأ ىنطقرادلا ركذ : ( هنت ) . ملعأ هللاو ةالصلا لب وطآ كلذ یضتفیف

 نع ىرغأ قيرط نه فيدحلا اذه جرخأ الم ناف <« ةدسدقملا دارفألا نم وهو < یناقربلا هنع هاک> ةبعش نع

 مدقت دقو ‹ اضيأ یطساولا نجرلا دبع نبا وه نيصحو < یلعساولا وه ( هللا دبع نب دلا نع ) هلق . شعألا

 ةالص ىف كولا نال اذه هل لخدم ال : لاقف بالا اذه ىف هلوخد لاطب نبا لكشتساو ۰ ةراهطلا ىف ةفيذح ثيدح

 ىراخبلا نأ وأ « هعضوم ريغ ىف هبتکف خسالا طلغ نم كلذ نوكي نأ نکع و : لاق . ةالملا لوط ىلع لدب ال ليلا

 داشأ نوكي نأ لمتحم : رينملا نبا لاتو كلذ ىلع لدت اذه لثم عضاوم هيف ناف ۰ همانک بیذهت لبق ةيذملا هتلخبأ

 هل ايه ال فيفختلا ذإ مايقلا لوط لياد وهو « بهأتلاو ةئيملا لاك نم هبساني ام ىلع لدي كاو لا لامتسا نأ ىلإ
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 ماق اذإ ىأ < دجبت ماق اذإ د هلوقل هلخدأ ام ىراخبلا نأ دنع ا ديشر نب لاق دقو . لماكلا ؤيهنلا اذه
 انوع كوسنلا ىف نأ كش الو « رهسلاب رعشم كلذ عم دجبتلا ظفلو « رخالا ثيدحلا ىف هتداع تنیبت دقو « هتداعل
 ثيدحلا اذه دارأ ىراخبلا نأ ىل رهظي : ةعامج نب ردسبلا لاقو . ةلاطالل دادعتسالاب رعشم وهف مولا عفد ىلع
 ‹ هطرش ريغ ىلع هنوكل هج رخ مل امو : لاق « ابيرق هيلا راشاا ىنعي « لسم هجرخأ ىذلا ةفيذح ثيدح راضحتسا
 . ديشر نبا هجوم امرقأ و . رخالا ىلع ةفيذح ییدح دحأب هيث وأ . ةدحاو ةلبللا نأ ىلإ راشأ نوكي نأ اماف
 ضايبلا فذحو هلق ىذلا ثيدحلا ىلإ ثيدحلا ی و تیدح ةمجرتلا ضیپ نوكي كب نأ لمتص و

 ؟ لیلا نم ىلصي هلي * ىلا ناك کو "بل القا تک تا تالف
 وفا دع نأ هللا دبع "نب لا ىنريخأ لاق ره زا نع تیمش انربخآ لاق نام وبأ شرم - ۱۱۳۷

 تفخ اذاف 6 3 2 : لاق ؟ لیاا ةالص فيك هلل "لوسر اب : : لاق ًالجر نإ » لاق اهنع را 7 ىضر رم

 «قدحاو " ر وأد بسا

 ا < ىضر اتم نا و ا 500 لاق ةبعش نع ی ےب ىنث دح لاق : و ازم — ۳۸

 » ليللاب ىنعي ٠ ةكر ةرشع ثالث هلي ىلا الص تناك » لاق اهنع

 با و ن ی نع ٍنيصح ىلأ ن ع لاما انتيخأ لاق قدوم نا وب انک دح لاق قاحسإ اش - ۰
 ىدحإو سو عبس : تلف للاب نا لوسر ةالص نع اهنع للا ضر ةشئاع ”تلأس » لاق قورسم نع

 « رجفلا یتنکر ىوس « ةرشع

 امتع شا < يضر ةشئاع ن رع دم ۳ _مماقلا نع اف ارا لاف یموم نب هلل 1 او - ۰

 «رجفا | كو اهنم ٠ اة ر ردع تالت لیلا ن 5 ا ”ىنلا ناك » تلاق

 نبا ثيدح اهوأ : اا ةعبرأ هيف راک ( لبللاب ىلصي إب ینلا ناك کو « لیلا ةالص فيك باب ) هلو
 ا لضفألا هنأو « رتولا باوبأ لوأ ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « ثيدحلا « ىنثم ىنثم لیلا ةالص د »نع
 تناك ١» سابع نبا نع ةرمج ىلأ ثيدح اهناث . لدولاو لصفلا لعف هنع حص لع رم هنأو « لئاسلا هب باجأ هنوكل
 0 ىلصب م هللا لوسر ناك» ظفلب ىذمرتلاو لسم هج رخآو . ليللاب ىنعي « ةرشع ثالث يقلب ىنلا ةالص
 نيب عح هلا نايب ای ماش روا تاوأ را وتتم دلع مالكلا مدقت دقو « ةعكر ةرشع ثالث

 : تلاقف كِل هللا لوسر ةالص نع ةشئاع تااس» لاق قورسم ةباور نه ةشئاع ثيدح اهئلاث . كلذ ىف تاياورلا
 ثالث ليلا نم ٠ ىلصي ناک» اهنع مساقلا قي رط نم اهيدح اهعباد . < رجفلا عكر یوس ةرشع ىدحإو عسلو عبس
 مکر و ةدجسإ رتوب و تامکر رشع هنالص تناک » هجولا اذه نم سم ةيا ور قو « رجفلا اتمكرو رتولا امنه ةرشع
 ناك ةراتف : ةفلتخي تاقوأ ىف هنم عقو كلذ ن نأ اهدارف اقورسم هب تباجأ ام امأف « ةرشع ثالث كلتف رجفلا تعكر
 قيسو « هلاح بلاغ ناك كلذ نأ ىلع لومحف اهنع مالا تب > ام ر . ةرشع یدح] ةرات و اعسن ةراتو امیس ضب



 ۳ ۱۱۹۰۰ ۱۱۳۷ ثيدحلا
 و فو 1 ا ول

 ناضمر ىف ديزي ناك ام د هظفل و  ليللا ىف هيلصي ام رثك أ ناک كلذ نأ اهنع ةلس أ ةياور نم باوبأ ةسمخ دعب

 . مساقلا ةياورل قباطم ومف اهريغ نم رجفلا ىتمكر نأ ىلع لدي ام هيفو ء ثودحلا « ةرشع ىدحإ ىلع هريغ ین الو

 ثالث ليقاب ىلصي ناكد ظفلب < رجفلا ىتمكر ىف أرقي ام باب و ىف یت اس اک اهنع ةورع نع ىرهزلا ہاور ام امأو

 نوکش نأ لمتحيف ۰ مدقت ام فلاخ هرهاظف « نيتفيفخ نيتعكر حبصلاب ءادسنلا عمس اذإ ىلصي مث ۰ ةعكر ةرشع

 ملسم دنع تبث دقف لیلا ةالص هب حتتفي ناك ام رأ ۰ هتيب ىف الصب ناك هنوکل ءاشلا ةنس لبللا ةالص ىلإ تفاضأ

 ىرظن ىف حجرأ اذهو < نیتفینخ نيتمكرب امحتتفب ناك هنأ امنع ماشه نب دعس قيرط نم
 ىلا ةلس ىنأ ةياور نال

 ابآ لع لدف «ائال مث اعبرآ مث اعب رأ ىلصي » هريغو فتملا دنع اهتفص ىف ءاج ةرشع یدح] ىف رصحلا ىلع تلد

 نيب عمجي اذبو ٠ ةلوبقم ظفاحلا نم ةدايزلاو « ىرهزلا ةياور ىف امل تضرعتو نيتفيغلا نيتمكرال ضعتت م

 امه له فالتخالاو. رتولا دعب نیتنکرلا ركذ نم رتولا باوبأ ىف مدقت ام انه رضحتسي نأ ىغبنب و . تاباورلا

 نم دواد ىبأو دمحأ دنع عقو ام هديؤيو 0 رتولا دعب ةدرفم ةالص وأ رجفلا دعب ناتعکرلا
 ىبأ نب هقأ دبع ةياور

 رتو نكي و < ثالثو رشعو « ثالث و نام و « ثالثو تسو « ثالثو عبرأب رتوب ناك» ظفلب ةشئاع نع سيق

 اهثيدح مجضعب بسن ىتح لعلا لهأ نم ريك لع ةشئاع تایاور تلکشآ : ىطرقلا لاق . لعأ هاو كلذ نم ةشناع

 باوصلاو « دحاو تفو نع تربخا وأ ًادحاو اهنع ىوارلا ناك ول متي اإ اذهو « بارطضالا ىلإ
 ءىش لك نأ

 نأ ىل رہظو . ملعأ هقاو زاوجلا نايب و طاشنلا بسم ةفلتخم لاوحأو ةددعتم تاقوأ ىلع.لومح كلذ نم هتركذ

 عبرآ یهو رهظلا- راپلا ٍضئارفو لیلا ةالصب صتتم رتولاو دجبتلا نأ ةرشع یدح) ىلع ةدايزلا مدع ىف ةكملا

 ةلمج ددعلا ىف راهنلا ةالصك لیلا ةالص نوکت نأ بسانف - راهنلا رتو ثالث یهو برغملاو عبرأ هو رصعلاو

 اهدمب ام ىلإ ةيراهن اهنوكل حبملا ةالص مضيف ةرشع ثالث ةبسانم امأو . اليصفتو

 هلا ديبعو « جرختسملا ىف معن وبأ هب مزج اك هيوهار نبا وه ةشئاع یئیدح لوأ ىف روكذملا قع : ( هیبت)

 ةطساو ںیغب و ةطساوب نييلاوتملا نيئيدحلا نيذه ىف هنع ىراخبلا یور دقو « یسوم نبا وه اہڈیدح ىناث ىف روک لا

 ۱ ملعأ هللاو « هنم هعامس هل عقب | اهوآ نأكو « هخوبش رابک نم وهو

 ۰ لیلا ماي نم خسن امو « همون نم م للا مایق باب - ۱۱

 تو اک 8 2 مر تر + 6 0 ۳

 . اليترت نآرقلا لترو هيلع ذز وأ ءاليلق هنم ئصقنا وأ هفصن « اليلق الإ لیلا مف لا اهثأ اب ) ىلامت لوقو

 . (اليوّط بس رامنلا ىف تل نإ . اليق ”مَوْقأو ءاطو ءلشأ ىه لیلا ةبشان نإ « اليقث الو كيلع یاس انا

 ‹ يضرم متم نوكهس نأ ل « نآرقلا نم ركبت ام وه اف ٠ يلع باتف هوصحت نإ تأ 12) هوقد

 « هتم ريت ام اوقاف« هللا ليبس ىف نولتاقی نورحآو « وفا لضف نم نفتی ضرألا ىف نوبرضب نور

 وه هللا دنع هودجت ريخ ني كسفنأل اومالق امو « تح اضطر هللا اوضرفأو « ًءاكزلا اونو ةالصلا اوميقأو

 ةقاوم دشأ « نآرقل ةأطاوُم ٠ لاق ءاسو . ةيشبحلاب ماق من: اهنع للا وذ ر سابع با لاق هللا دبع ربآ لاو (ارجآ ظعأو (ریخ



 ذجهلا باتک - ۲ ٩

 اوقفاویل +: اوتطا وا . هلو ورصا و همنا
 هلا یضر انآ مس هنأ ديم“ نع رفعج نب دمع ىنث دح لاق هللا دبع نب زی دبع او -

 طفي ال نأ نظن ینح موصیو « هنم موم ال نأ نظن ینح رهشلا نیا رطفب هلي هللا ”لوسر ناک + ”لوقي: ع
 أر الا امان الو « ةأر الإ ام ليلا نم هارت نأ هاش ال ناكو . نيش هم

 ريم نع رمألا دلاخ او نایلس همبات
 tee] ۰ ۱۹۷۷: ىف هفارطأ - ٠٠١١ ثيخملا ]
 هنأك (ليللا مق لمزملا امآاب ىلاعت هلوقو « لیلا مایق نم خسف امو « همون نم لیلا نم عقيلي ىلا مايق باب) هلو

 ةروسلا هذه لوأ ىف ليللا مایق ضرتفا هللا نا ١ تلاق ةشّْئاع نع مادثه نب دعس قیرط نم شم هجزرخأ ام ىلإ ريشي
 مايق راصف فيفختلا ةروسلا هذه رخآ ىف هللا لزنأ ىتح.. الوخ هباطصأو كلي هللا ین ماقف ب لمزملا اچ اب ىنعي -
 سنآ نع هچرخآ ام  هطرش ريغ ىلع هنوکل  ثيدحلا اذه داری] نع ىراخبلا ینغتساو « هتيضرف دعب اعوطن ليلا
 « عولعتلا ليبس اذهو ليللا لك مان امر ناك هنأ ىلع لدي هنأن « هنبأراالإ اعات :ليللا نم هازت نأ ءاشت الو » هيف ناق
 نم لیلا مايق ىف رمن نب دمع ىور دقو . ةمجرتلل ثيدحلا ةت اعم ربظن اذمو . مايقلاب لخآ ال بوجولا رمتسا ولف
 ىبأ نع هجرخآ اذکو « ةنس خسنلا و باحيإلا نيب نأ ىف ةقئاع ثيدحل ًادهاش سابع نا نع قنحلا كام“ قیرط
 باحيإلا نآل كب عقو خسنلا نأ كلذ ىضتقمو ۰ .مهنع ةحيم ديئاسأب ةداتقو ةمركعو نسحلاو ىلسلا نا دبع
 ضعب نء ىعفاشأ کحو < حيحصلا ىلع ةنس نم شك أب ةرجهلا لبق تناكو ءارسالا ةليل سنا نضرف ىلع مدقتم
 ضرف خس مث ( هنم رسیت ام اژرقاف ) هلوقل هنم رسبت ام الإ لیلا ماق ضارتفا خف ةروسلا رخآ نأ لملا لهأ
 نمضن و « ةالصلا باتك لوأ ىف هيلع بقعتااو هركذ مدقت اك كلذ رصأ نب دمع لكشتساو . سلا تاولصلاب كلذ
 ركذ معن ٠ ةيكم اهلك ةروسلا نأ نم شک الا هيلع امل فلاخم وهو < ةندم بوج ولا تخسن ىلا ةبألا نأ همالك
 نأ رباج ثيدح نم هجرخآ اع لوقلا اذه رصن نب دم .یوقو < ةريخآلا الا الإ ةيكم اهنأ ساحفلا رفعج وب:
 نب ىلع هدانسإ ىف نكل . ةرجملا دعب كلذ ناكو « طبنلا شيج ىف ةديبع ىبأ عم اوبجوت ال حقو لیلا مابق خسن
 ' تلاق ةشّئاع نع ةي ىلأ نع ءالحط نب دمج قیرط نم ىربطلا هاور ام امأو . فيعض وهو ناعدج نب ديز
 نم اوفلكا » هيفو باوبأ ةسح لبق هيلا ةراشإلا تمدقت ىذلا ثيدحلا رکذف « اريصح ب هلأ لوسر رجتحا د
 ليللا مايق مهملع بتكف ( لمزا اجآ اي هیلع تلزن و «لق ناو هموذأ لفعلا ريخ ناق « ٌنوقيطت ام لمعلا
 كلذ عضو هاضر ءاغتبا مهفلكت هلل ىأر ايلف ء هب قلعتيف لبحلا طب ريل مهضعب ناك نإ ىتح ةضيرفلا غم تل و
 هسف نکل « ةيندم اهلك ةروسلا نأ یضتقی هناف , هب اوعوطت ام الإ ليلا مايق مهنع عضوو ةضیرفلا ىلإ مدرف مهنع
 عقلي هنم ىثخ ام عوقو كلذ ىضتقال ءاور ام حص ولو « هب درفت اهق ةجح الف فضا دندش وهو ةدبع نب ىموم
 . معأ هاو « عقب ۸ كلذ نأ ىلع ةلاد ةحيحصلا ثيداحألاو « مهلع ضرفي نأ ةيشخ مهب ليلا مايق كرت ثيح
 لمرلا امأ اب , لاق سابع نبا نع ةمركع نع متاح ىفأ اكورد ۰ هبايث ىف ففلتلا ىأ ( لمزملا امأان) هلق
 ىنأ نبأ یورو . هنم يأ ( البلف الإ لیلا مت ) هلو ..لمزتللا اأ اب لصالا نأكف « نآرتلا تلمز دق دم اب ىأ



 ۲۷ ۱ ۱۱ ۱ ثيدحلا
۲ 

 لمتح ( هفصن ) هلق . ىقأيس امل رظن هيفو « سدسلاو راشءملا نود ام لیلقلا : لاق هبنم نب بهو قيرط نم متاح

 نأ لمتح و « ديزأ وأ هنم صقنأ مايق وأ هماهتب فصنلا مايق نيب ارییخ ةيآلا ىف نأكف ءاليلق نم الدب نوكي نأ

 «یربطلا مزج لوالابو < ىرشفعزلا هاکح فصنلا نم ءاثتسا « الیلق الإ » و ليللا نم الدب « هفصن » هلوق نوک

 فورحلا نيب السرتم هأرفا ىأ ( اليترت نآرقلا لتدو ) هلق ناما اا ع هانعم متاح ىبأ نبا دنسأو

 لوطأ نم لوطأ نوکن ىتح ةرودلا لتر ناک ےل ىنلا نا » ةصفح ثيدح نم لسم یورو تاكرحلا عابش]و

 نم اضيأ جرخأو « متاح ىبأ نبا ةجرخأ ءهب لمعلا » نسحلا نعو . نآرفلا ىأ ( الی الوق ) هلق ام

 . ىحولا هدب ىف مدقت الزي نيح یحولا لقث ىلع هريغ هلوأتو «ةمايقلا موي نازبلا ىف اليقث , لاق هنع یرخآ قيرط

 « لیلا مایق ىأ « ليللا ةثشان » ىلاعت هلوق ىنعم نوكيف ىنعي (ةيشبحلا ماق اشن سابع نبا لاق . لیلا ةئشان نا) هلق

 این , ةعبحلا مالك وه لیلا ةئشان نإ : لاق هنع ريبج نب ديعس نع حیح دانساب ديمح نب دبع هلصو قيلعتلا اذهو

 . اضيأ دومسم نبا نع ةرسيم ىبأ قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصوو . هوحن كلام یو ةرسيم ىبأ نع جرخأو . مق

 اذه ىلعو « نيتغللا قفاوت نم وبف كلذ نم درو ام : اولاقو ةيبرعلا ريغب "یش نآرقلا ف سيل هنأ ىلإ روبجلا بهذو

 . اممجضم نم أشنت ىلا ىأ ليللاب ةئشانلا سفنلا ىأ لعاف مسا وأ « ما اذإ افن نم ةلعاف نذوب ردصم لبللا ةئشانف

 ىو . أع دقو "یشان وف ادبو ليللاب ثدح ام لك نأ « نيبيرغلا ىف ديبع وبأ ىحو « ضبتت ىأ ةدايعلا ىلإ

 ليلا نم ةثشانلا تاعاسلا نا ىنعملاو : نيتلا نبا لاق ۰ ةثمشان دعب ةئشان ليللا ءانآ لیلا ةئشان : ةديبع ىل « زاجلا »

 (هبلقو ءرصب و هم هل ةقفا وه دشأ ؛ نآرقلل ةأطاوم : لاق ءاطو) هلق . دشأ یه  ضمب رثأ ىف اهضعب ةلبقملا ىأ -

 : ىربطلا لاق ء اضعب هضعب كيلقو كرصب و كممس قفاوب ىأ ءاطو دبشأ لاق دهاجم قيرط نم ديمح نب دبع هلصو اذهو

 واولا حتفب ائطو رثك آلا أرقو : لاق « ءاطوو ةأطاوم بلقلا ناسللا أطاو كلوق نم ردصم هنأ ىلع ةءارقلا هذه

 تبئأ ( اطو دشأ ) ةداتق قيرط نم یورو « هيف انرس ىأ اط و ليللا انئطو برملا نع ىكح م , ءاطلا نوكسو

 ىف اک لقثلا ةغللا ف ءطولا لصأو ءامايق ىأ اًدطو دشآ : شفخألا لاقو . ظفحلا ىف غلبأ ( البق موقأو ) ريخلا ىف

 اهدروأ امنو « ةءارب ريسفت نم ةملكلا هذه ( اوقفاويل اوئطاويل ) هلؤق . « رضم ىلع كنأطو ددشا » ثيدحلا

 ىأ (اليوط احبس) هلق «٠ اوهباشيل » ظفلب نكل سابع نبا نع ٌئربطلا هلصو دقو « لوالا ريسفتلل ادييأت انه

 اعوطت ىأ اليوط احبس یدسلا نعو < مثريغو دهاجمو ةيلاعلا أو سابع نبا نع متاح ىنأ نبا هلصو « اغارف

 وه دسیحو « ىندملا ريثك نأ نبا ىأ ( رفمج نب دمت ىنثدح ) هلو . ةلفانلا یهو ةحبسلا نم هلعج هنأك ًاریثک
 (حلا ايلصم لیلا نم هارت نأ ءاشت ال ناكو) هلق ..« اًبيش » ليصالاو رذ وبأ داز (هنم موصي ال نأ) هلق ٠ لبوطلا

 ةشئاع لوق هضراعي الو . مايقلا هل رسيت ام بسحب لب انيعم اتقو بتر الو لیللاب فاتخي ناك همونو هتالص نإ ىأ

 + تيبلا ىف ابلاغ هنم عقن تناك ليلا ةالص نأ كلذو « عالطا هيلع اهل مع رخت ةعّئاع ناف« ماف خراصلا عمس اذ] ناك

 مل هنأ ىلع لدف  رتوأ دق ليللا لك نم » رتولا باوبأ ىف امدح ىف ىضم دقو . كلذ ءارو ام ىلع لوم سنا رب

 تاباورلا عيمج ىف واولا تتبث اذك ( دیح نع رجالا دلاع وبأو ناملس همبات ) هلق . هنيعب تقوب رتولا صخب نکی

 ةدئاز واولا نوكن نأ لمتحيو « فلخ هب مزج اک لالب نبا وه ناملس نوكي نأ لمتح اذه ىلعف , انل یلصتا ىلا

 است هللا ءاش نإ مايصلا بانکی ف الوصوم ىتأيس اذه ىف هثيدحو « ناملس همسا حالا دلا ابأ ناف خسانلا نم



٩ YÉدجپلا باتک -  
 ا سن ی رک و حب رپ سس ص تا هس حجم

 لیلا لصب مل اذإ سأرا ةيفاق ىلع ناطيشلا دق ساب - ۲ ۰ ۳
 ضر ةربره ىبأ نعرجرعألا نع دان زا ىلأ نع ام ةربخأ لاق فسوی "نب هللا دبع شرم - ۲ - ۰ ۶ و > د

 . ی م ليد - ا وسر , ناكم لعاب ضب« دقع ثالث مان وه اذإ ؟دحأ سأر ةيفاف لعناطیشلا دقمب » لاف يت هللا لوسر نأ هنع ها شا ر 1 ‘ ¢ 4 زا م ٩ ند 1
 لص ناف ةدقع تاحنا ًاضوت ناف . ةدقع تلحنا هللا ركز ف ظةيتسا ناف . دقراف ليوط ليل كيلع : .ةدقع اك

 « نالک سفنلا ٌثيبخ حبصأ الو « سفال بیط ًاطيشن حبصأف « ةدقع تلحا
 ۲۳۲۹۹ ىف هفرط -۱۱۵۲ ثيدحلا ]

 اند لاق ءاجر وبأ انن دح لاق فوع ان دح لاق ليعامسإ اد دح لاق ماشه نب لمزم اشو - ۳ ۳ م ۳ 7 م ۱
 نآرقلا ذخأی ناف رجحلاب هسأر عل ىذا انأ : لاق ايؤرلا ىف إب ىنلا نع مع هللا یر بالنج "نب ةر و مد
 « ةبوتکسلا الصلا نع مان هضفريف

 فلاخم « لصب مل اذا » هلوق : هريغو نيتلا نبا لاق ( لیللابلصب مل اذإ سأرلا ةيفاق ىلع ناطیشلا دقع باب ) هلوق
 هدقع لحتت كلذ دعب لص نم نکل « لصي مل نمو ىلص نم سأر ىلع دقءي هنأ ىلع لاد هنال . بابلا ثيدح رهاظل
 أرقي نأ زوجيف اذه ىلءو حلا ناطيشلا دقع ءاقب باب ىراخبلا دارس نأي ديشر نبا باجأو . لصب مل نم فالخم
 نم دصق امن هنأب هنع رذتهب دقو : لاق مث یرزامل هزيعب داری الا تيأر مث « عمجا ظفلب و لعفلا ظفلب دق: هلوق
 نوکت نأ لمتحو . ىهتنا هيلع دقعت  نأك هدقع تلحنا نم ردق هنأكو « ةالضلا كرتپ هسأر ىلع دقعلا مادنسي
 كلذ لعفي اعن] ناطيشلا نأ ىري هنأكف « ءاشملا لصي مل اذإ ریدقلا نوكيف ءاشعلا ةالص ةمجرتلا ىف ةيفاملا ةالصلا
 بقع ةرمس ثيدحل هداريإ ىف ملا وه اذه نأكو « ةعاملا ىف امس الو اهالص نم فالخم « ءاشعلا ةالص لبق مان نع
 فيعاضت ىف ةمجرتلا هذه دروأ هنوک اذه ىلع ركمي الو « ةبوتككملا ةالصلا نع ماني و » هيف لاق هنال ثيدحلا اذه
 قرط ضعب ىف درو هنا « لیلا ةالص ىلع نيثيدحلا لمحي نم موت عفد دارأ هنأب هنع باحي نأ نكمي هنال ليللا ةالص
 بوجو ىلع هب جتحا نم أطخ ىلا راشآ هنأكو ؛ بوجولا ةمالع ديعولاو ؛ ةيوتاكملاب ديقم ريغ اقلطم ةرعس ثيدح
 نم هتركذ اه هاوقو ىولملا نيدلا یو خيشلل لاتحالا اذه ینعم تدجو مث . دیقلا ىلع قلطملل الح لالا ةالص
 ماق نك ناك ةعامج ىف ءاشعلا لص نم نا » إب هنع تبث ام هيوقيو . كلذل قيفوتلا ىلع هللا تدمش ؛ رم ثيدح
 ماق هنأ ةعاج ىف ءاشعلا ىلص نم ىلع قدصي ذنب . هضعب مايقب نمؤملل لصحي لبللا مايق یمسم نال « ةليآ فصن
 . ناطيشلا دقع لح ىف ليلا ماق نك ةعاج ىف ءاشملا ىلص نم راصف ىلإللا مایقب لحتت ةر یکذلا دقعلاو « ليللا
 رخآ هلافغا نم بجمتو . للاب ةالصلا كرت وه سيل نآرقلا ضفرو : لاقف ليعامسالا ىلع ةيسانملا تيفخو
 لعافو ؛ سنجلا هب داراا نأك ( ناطيشلا ) هلوق ٠ لعآ هللاو < ةن وتکلا ةالصلا نع مانب و » هيف لاق ثيح ثيدحلا
 هب سال هنوكل هيلا كلذ ةبسن زوجتو ۰ سيلب] وهو نيطايشلا سأر هب داري نأ لمتحو ٠ هریغ وأ نيرقلا وه كلذ
 رخؤم ىأ ( كدحأ سأر ةيفاق ) هلوق . قلخلا .دب نم « سیلب] ةفص باب » ف فنصلا هدروأ كلذلو « هيلا ىعادلا
 رهاظو . هطسو ليقو سأرلا رخؤم ليقو افقلا ةيفاقلا :ةياهنلا فو . ةديصقلا ةيفاق هنمو هرخؤم“ىش لك ةيفاقو . هقنع
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 هنأ هقح ىف درو نمو « هرکذ مدقت نم هنم صخ نأ نکع و « ماعم ىف نمو نیبطاختا ىف ممعتلا « كدحأ د هلوق

 دنع ىسركملا ةبآ أرق نکو ( ناطلس ماع كل سيل ىدابع نا إل هلوق هلوانت نمو « هاببنألاک ناطيشلا نم ظن

 . ىلاعت هللا ءاش نا ثيدحلا اذه حرش رخآ ىف هركذأس ثح هيفو « حبصي ىتح ناطيشلا نم ظفح هنأ تبث دقف همون

 ىذلا وهو بوصأ لوألاو , لعاف نزوب « لان وه اذإ » لمتسملاو ىومحللو « مكا اذك ( مان ره اذإ ) هلوق

 دنع » ظفلب ىنيسشكللو « ىلغ » فذحب مهضمبل و : لمتسلل اذنك ( ةدقع لك ناكم ىلع برضب ) هلوق . ًاطولا ىف

 بجحم برضي ىتعم ليقو ٠ كلذ الئاق اهل اماكحإو اديك أ ةدقملا ىلع هديب ىأ «برضي » هلوقو . « ناکم

 مهناذآ ىف جلي نأ سحلا انبجح ىأ ( ممناذآ ىلع انبرضف ) ىلاعت هلوق هنمو « ظقيتسي ال ىتح مالا نع سملا

 « هدناوف ىف صلخلا هجرخآ ءدوقءم ريرحجي هخامم ىلع برض الإ ماني دحأ ام » ديعس ىلأ ثيدح ینو « اوهتتيف

 نبأ نع ديج دنسل روصنم نب ديعس دنعو <« نيسلا لدب ةلمهملا داصلاب لاقبو ةمجعم هرخآو ةلمبملا ركب خامسلاو

 ( ليوط ليل كيلع) لوق . ء اعارذ نيعبس ردق ريرج هسأر ىلع حبصآ الإ رتو ريغ ىلع لجر حبصأ امو رع

 « اليوط اليل كيلع » كلام نع أطوملا ىف بعصم ىنأ ةياور ىف عقوو « عفرلاب ىراخبلا نع قرطلا عیج ىف اذك

 نمو ۰ ءارغإلا ىلع بصنلاب لسم نع شک الا ةباور : ضايع لاق « لدم دنع دائرلا ىفأ نع ةنيبع نبا ةياور یهو

 نكمالا هال ىنعملا ةرج نم ىلوأ عفرلا : ىطرقلا لاو . قب ىأ لمف رادخابووآ . كيلع قاب ىأ « ءادّبالا لمف عفر

 هيف نك مل ءارغإلا ىلع بصن اذإو « دقراف » هلوقب داقرلاب ءاي مث لا لوط نع هربخ هنا ثيح نم رورغلا ىف

 مايقلاب هفیوست ثلذب ناطيشلا دوصقمو « اعئاض « دق_اف ر هلوق نوكي ذئنيحو داقرلا لوط ةمزالع سالا الإ

 هلعفي نم ثك أو « هرحسي نم رحاسلا دقمب ا هنأو ةقيقحلا لعره ليقف دقعلا هذه ىف فاتخا دقو . هيلع سايلالاو

 یامت هلوق هنمو : كلذ دنع روحماا رثأتيف رحسلاب هلع كتو ةدقع هلم دقماف طرخلا نهادحإ نخأت ءاسنلا

 رعش ىف دقعلا لهو <« امسفن سأرلا ةيفاق ال سرلا ةيفاق دنع “ىش دوقعلاف اذه ىلعو ( دقعلا ىف تاثافنلا رش نمو إل

 ىدآ لک سأر ىلع نأ هقرط ضعب ىف درو ام ہد ی و ؛ رعش دحأ لكل سيل ذإ ىناثلا برقألا ؟ هريغ ىف وأ سأرلا

 لبح مدحأ سأر ةيفاق ىلع , اعوفرم ةريره ىلأ نع حلاص یآ قیرط نم رصف نب دمو هجام نبا ةباور نف « البح

 نالو « رب رج هسأر لع دقع مدنحأ مان اذ] ١ ظفاب ةر ره ىلأ نع نسملا ىيرط نم دمحالو <« « دع ثالث هيف

 « ثيدحلا « دقرب نيح دوقعم ريرج هسأر ىلع الإ نأ الو ركذ نمام » اعوفم راج ثيدح نم نابح ناو ةع رخ

 نأ اذه نم میضمب مفو « لبحلا وه مجلا حتفب رب رج لاو . هوحن نسحلا لسرم نم سايا نآ نب مدال باوثلا نو

 تدح قرسفو <« راج ثيدح یف هلعاف ماف اهدّمع ةداعإ مزلسف ةالصلاب لحنت اهنأر حيرصنلا هدر و « ةمزال دقعلا

 كلذ هدقعب عنع رحاسلا ناك ايلف « روحسلاب رحاسلا لعفب معانلاپ ناطيشلا لمف هش هنأك زاجيلا ىلع وه ليقو . هريغ

 هن أك ”ىثلا ىلع هميمصتو باقلا د_ةع ه دارلا لبقو . مال ناطش نم هلثم اذه ناک هدقع لواع نم فرصت

 . هب سوسو امف هءذكب هبلع نع ةياننك دقعلا لالحناو . مايقلا نع خأتيف ةلب وط ةمطق ةليللا نم قب هنأب هل سوس وب

 نع وأ : اهنع هتعنم ىأ ةتأرما نع ان 2اف تدقء هتمو ءر وكذا لوقلاب معانلل ناطیشلا طیبثت نع ةيانک دقلا لیقو

 نم نأل « مونلاو برشلاو لک الا ثالثلا دل اب دارلا : ممضعب لاقو . ادادش هيلع دش دق هناك مونلا هيلع هليقثت

 « هريغ ىهف مونلا دنع عقت دقعلا نأ یضتقب ثيدحلا نال ى ربطلا بحلا هدعبدساو . همون شک برشلاو لك الا رثك أ
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 ا و ا دجېتلا باتک - ۳۹ ٩
 ىلإ عجري نأ هل قفتا ناف رحسلا ىف ناسن الا هابقنا ن ركي ام بلغأ نأ ثالثلا لعراصتقالا ىف ةمكملا : ىطرقلا لاق

 « دیک أتلل امإ ثالثلاب دييقتلا : ىواضيبلا لاقو . لبللا بهذ دقو الإ ةلاثلا ةمونلا ضقنت مل تارم ثالث مونلا
 اهدقع ةدقعب اهم ةدحاو لك نم عنم هنأككف « ةالصلاو ءوضولاو ركذلا ءايشأ ةثالث نع هعطقي نأ ديرب هنآل وأ
 ةباجإ ایعرسآ و ناطيشال ىوقلا عوطأ وهو هفرصت لاحجمو مولا لع هنوكلل كاذب افلا صيصخت نأكو هسأر ىلع
 « یوقلا نم لصحملا زنكلا یهو ةظفاحلا نم تایمالا ةنازخ ىلع عي دقملا نأ ىولملا خيشلا مالك فو . هتوعدا
 ضمبل عقوو « یراخبلا ىف فالتخا ريغب عملا ظفلب ( ( هدق- لحنا ) هلوق ۱ هب ركذتلا ديرب ام بلقلا لوانتب ابنمو

 ماق نو « ةدحاو ةدقع تاحنا هللا ركذ ناف » امف ناف لبق اهلا راشملا دمحأ ةباور هد و « دارفالاب أطوملا ةاور
 ىلإ جاتحیف امجطضم ماي نم وهو بلاذلا ىلع لوح هنأكو « ةثلاثلا عقلطأ لص ناف « ةيناثلا تقاطأ ًاضوتف

 هدقع ر ظفلب رخآ هجو نم قلخلا ءدب ىف ىتأيس ام لوألا ديؤيو « ابلحي ةدقع لءف لكل نوكيف هبنا اذإ ءوضولا

 وهو « ةصاع ةالصلاب اهلك لحنت دقعلا نأ هرهاظو « دقملا تاحنا ه دانزلا ىلأ نع ةنييع نبا ةباور نم لسلو « اهلك
 ةالصلا ناف . ربطت وأ ركذب نأ لبق نم ىلصف هبتنا مث (۱)الثم انکمتم مان ناكةراهطلا ىلإ جتح ۸ نم قح ىف كلذك
 ' هدقع تلحنا ىلص اذاف , هلوق ىنعم نوکیف اذه ىلعو .ركذلا نمضتتو ةرارطلا مزلتسن امال اهلك دقعلا لح ىف هئرحت
 لكب تلحنا ىنعملاف هيلا جاتح نم ناك ناو < هانررق ام ىلع رهاظف ءوضولا ىلا جاتح ال نم هب دارملا ناك نإ « ابلك

 ركذف ماق ناف » لبق ةروكذملا دمحأ ةياور ىفو  دقملا لالحنا متي اب ىتلا ةريخآلا لالحناب اهلك هدقع تلحنا وأ ةدقع
 ماني نم وهو بلاغلا ىلع لوم اذهو « ثل الا تقلطأ ىلص ناف « ةيناثلا تقاطأ أضوتف ماق ناف ء ةدحاو تاحنا هللا
 ىأ (سفنلا بيط ) هلوق . اهلحي ةدقع لعف لكل نوکسیف هظاقیتسا دنع ةراهطلا ديدجت ىلإ جاتحیف اعجطضم
 ىذلاو « ليق اذك . ناطیشلا دقع نم هنع لاز اع و ٠ باوثلا نم هدعو اع و « ةءاطلا نم هل هللا هقفو ام هرورسل

 ةراشإلا كلذ ىلإ و « هسکع اذكو « ركذ ام اًئيش ىلصملا رضحتسب مل نإ و سفنلا بيط ىف ارس ليللا ةالص ىف نأ ربظب
 ىلإ داع مث ةرم كلذ لعف نم نأ هنم مهضعب طبنتسا دقو ( البق موقأو اًدطو دشأ ىه لیلا ةئشان نا ) ىلاعت هلوقب
 كلذ ههني ل نم - ىلصيو أضوتيو ركذيو موقي نم  مهضعب ىنثتساو « ايناثروكذملا دقعلاب ناطيسشلا هيلا دومي ال مونلا
 مزعلاو ةبوتلاو مدنلا عم كلذ لعفي نم رب لیصفتلا هيف .مظب ىذلاو « علقي نأ ريغ نم كلذ لعفي لب ءاشحفلا نع
 « ريحا لعف نم هدارآ وأ هداتعا ناكام هكرتب ىأ ( سفنلا ثيبخ حسبصأ الإو ) هلوق . رصملا نيب و عالقالا لع
 هلوق ىضتقمو « نونلاو فلآلا ةدابزاو فصول فورصم ريغ ( نالسك) هلوقو . هيف ام مدقت دقو . ليق اذك
 « كلذك وهو اهضعبب ی ناو « نالسك اثیبخ حبصي نم تن لخد ةثالثلا رومألا عمجب مل نإ هنأ , حبصأ الاو »

 ثلاثا ءزجلا ىف انیورو . الصأ یکذب مل نم فخأ كلذ ىف ناك الثم هللا ركذ نف « ةفخلاو ةوقلاب كلذ فاتخ نکل
 ۱ 7 دقعلا تلحنا ىلصف ماق ناف » هيلا ةراشإلا تمدقت ىذلا ديعس ىبأ ثيدح ىف صلخلا ثيدح نم لر لا نم
 مقي مل نم صتخم مذلا اذه : ربلا دبع نبا لاقو « ات ک اهاک دقعلا تحبصآ لمی مو أضوتي لو ظقیتسا ناو
 1 تبث دقف ماف هنيع هتبلغف ليللاب ةلفانلا ىلإ وأ ةبوتكملا ةالساا ىلإ مايقلا هتداع تناك نم امأ « اپهیضو هتالص

 « مونو لوبو طئاغ نم نكل ل ناوفص ثيدحل انکمتم مان ناک نو ءوضولا ضقنب موا نأ باوصااو . رظن هيف اذه ( ۱ (

 ملعأ هلبلاو ٠ ٠.هنه
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ضرامی ثيدحلا اذه نأ موق معز : اضيأ لاقو . ةقدص هيلع همونو هنالص رجآ هل بتكي هللا
 نلوقيلا د هلي هلوق 

 اذهو « ةملكلا كلتل ةهارك هسفن ىلإ كلذ ءرملا ةفاضإ نع درو اع] ىهنلا نال كلذك سیل و « ىسفن تشب کدحآ

 نع ىبن هنأأل « فالتخا نيثيدحلا نيب سيل : ىجابلا لاتو « هجو نيثيدحلا نم لك-!و ۰ هلعفل امذ عقو ثيدحلا

 : تلق . |ریفنت و اهنم اریذحت كل ذب لامفألا ضعب فصوو - نیدلا داسف ینعع ثيخلا نوکل -سفنلا ىلإ كلذ ةفاضإ

 هفيضب نأ ىب هسفن ىلإ هفيضي نأ نمؤملا ىب ام لكف سفنلا ىلإ كلذ ةفاضإ نع یمن عللي هنأ لاكشالا ريرقت

 لصحم و « ىمأتلا لحن كاذب هل انفصو زاوج مزايف ةفصلا هذبم ءرملا اذه لب فصو دقو « نمؤملا هيخأ ىلإ

 ريذحتلا و یفنتلاک كل ذب فصولا ىلع لماح كانه نكي ل اذإ ام ىلع لوم ىبنلا نأب ىبظي امف لاصفنالا

 نکل « كلذك وهو  لبلا مونب كلذ صاصتخا هرهاظ « لبل كيلع ه هلوق ىف لبللا ركذ لوألا : ( تابنت )

 ثيدسحلاب دارملا نأ نم ىراخبلا ريسفت ىلع امس الو الشم داربإلا ةلاح مونلاك راپلا مون ىف هلثم ءىحي نأ دعب ال

 « ناطيشلا دقعي » هلوقل لبللا ةالص بوجو ىلإ انه أموأ ىراخبلا نأ یرعلا نبا ىعدا : امنا . ةضورفملا ةالصلا

 اف ًاضيأو « باحيإ ريغ نم » لاق ثيح هفالخي دجبنلا باوبأ نم ةجرت سماع ىف یراخبلا حرص دقف « رظن هو
 الإ هباحياب لوقلا ىف لقنلا رآ مو« ًاضيأ ىبرعلا نبا هلاق ام عفدي ةبوتكلا ىلع انه ةالصلا لح هنأ نم هريرقت مدقت

 ةعامج هيلع ىذلاو ؛ ةاش بلح ردق ولو ليللا مايق بجوأف نيعب الا ضمب ذش : را دبع نب | لاق . نيعب الا ضعب نع

 رص نب دم هجرخأ ام نسحلا نع هاندجو ىذلاو ؛ نيريس ناو نسل نع هريغ هلقن و « هيلا بودنم هنأ ءایلعلا

 « اذه هللا ن | : لاقف ؟ ةيوتكملا ىلصي اع] هب موقي ال هلك نآرقلا رهظتسا لجد ىف لوقت ام : هل ليق هنأ هنع هريغو

 اذه ناكو . ةيآ نيسمخ ردق ولو « من : لاق < هنم رسيت ام اؤرقاف ال ىلاعت هللا لاق : هل ليقف . نآرقلا دسوت ام

 بامصأ ىلع ليللا مايق امن] : لاق هنأ هب وهار نب قحإ نع ىذمرتلا لقن و . بوجولا نسحلا نع لقن نم دنتسم وه

 نأ نظي دق : الات . ًاضيأ بوجولاب حرصت هيف سبا و « برقأ وهو « نسحلا نع لقت ام صصخ اذهو « نآرقلا

 هموت دنع ىسركلا ةيآ "یراق نا ه هيف ىذلا ةريره ىنأ ثب دح نم ةلاكولا ىف ىنالا ثيدحلاو ثيدحلا اذه نيب

 !ذكو ىسحلا رمآلا ىلع برقااو یونعلا سالا ىلع لح نإ دقعلا نآل « كلذك سیل و « ةضراعم < ناطبشلا هرقب ال

 هدسج ىف ىذأ وأ ةقرسب هب رقي نأ هتساع نم مزلي ال امك« هساع نأ الثم هايإ هرحح نم مزلب ال ذإ « لاكش] الف سكملا

 صوصخلا نأ برف لاو . امهدحأ موع ف صوصخلا ءاعداب باجيف سکملا وأ نيب ونعلا ىلع الح نو .' كلذ وحنو

 ةيآ أرقي مل نمي صتخي لاقي نأ نكمي اذكف : مايقلا وني مل نمي ربلا دبع نبا نع هصيصخت مدقت اک بالا ثيدح
 نأ « ىذمرتلا حرش » ىف نيسحلا نب لضفلا وبأ ظفاحلا انخش ركذ : اپعبار . لع هللاو ناطيشلا درطل یمرکلا

 ماب الإ متي ال لا نأ ىلع هانبو < ناطيشلا دقع لح ىلإ ةردابملا نيتفيضخ نيتمكر ليللا ةالص حاتفتسا ىف رسلا

 ىف عورشلا نأكو . ءوضولا اذكو . امتأ نم واسي مل اهدسفآ مث ةالص ىف عرش ول هلال « حضاو وهو « ةالصلا ۱

 نم ملسم دنع نيتفيفخلا نيتمكرلا ةالصب رمالا درو دقو . اهئاهتناب ىهتني و ةدابعلا ف عورشلاب لصحم دقعلا لح

 « ةشئاع ثیدح نم مدقت اک لس هلعف نم اتدرو ام نیتفیف | نیتعکرلا نأ دروآ نم دارا عفدناف ةر ره ىنأ شو دح

 مداشرا و هم ملعت ىلع كلذ هلعف لمحت : لاقي نأ نکمال كلذب رمآلا درب مل ولو ىتح « ناطيشلا دقع نع هزنم وهو

 دشعااولغ و ثيدحلا رخآ ىف ةريره ی نع رخآ هجو نم ةميزخ نبا دنع عقو دقو . ناطیشلا نم مهظفحت ام ىلإ



 الإ هتدضع لح ال بذجلافالإو « بلاغا هن 9 رکذلاب ءوضولا صخ اع] : امسماخ . « نیتکرب ولو ناطيشلا
 « هژازج) رهظب یذلاو . ثحب لح ؟ كلذ هل خاس نمل لسفلا وأ ءوضولا ماقم ممیتلا موقب لهو « لاستغالا

 ءىش ركذلا نيعتي ال : اپسداس . ممیتلا ىف هلثم رھظب ال موناا درط ىلع ًاريبك انوع .وضولا ةاناعم ىن نأ كشالو

 ىوبذلا ثيددحلا ةءارقو نآرقلا ةوالت هيف لخدبو : أزجأ ها ركذ هيلع قدص ام لك لب « هريغ "یزجم ال صوصخم
 « ليلا نم "راعت نم لضف باب » ىف باوبأ ةيناع دعب ىتأيس ام هب ركذي ام ىلوأو ‹ ىعرشلا للاب لاغتشالاو
 وه ( فوع انئدح ) لوق . « هللا ركذف ليللا نم "راعت ناف و ةروكذملا قيرطلا رم ةميزخ نبا دنع ام هديؤيو
 باتک رخاوأ ىف الوطم ةرعم ثيدح ىتأيسو ۰ نوبرصب هلك دانسالاو ‹ ىدراطعلا وه ( ءاجر وبأو ) یارعالا
 ةبسانم نم مدقت اء قئاللا 8 ةرخالا ءاشعلا ام داراا نأ رهاظلا ( ةبوكملا ةالصلا نع ) انه هلوقو . زئانجلا
 ( هضفريف ) هلوقو . شدخ وأ شی ىأ ةمجعم اهدعب ةحوتفم مالو ةنک اس ةثنثكم (غلتي) هلوقو ٠ . هليق ىذلا ثيدحلا

 اهمضو ءافلا ركب

 هنأ ىف ناطيشلا لاب سی لو مان اذإ بيسإب - ۳
 يضر هلا دبع نع لئاو ىبأ نع ٌروصنم انت دح لاق صّرخألا وبآ انثدح لاق د دسم شرم - 4

 لاب : لاقف « دالصلا ىلا ماق ام « ”حبصأ ىتح امان لاز ام : ليقف "لجر لب ”ىنلا دنع رک د » لاق هنع ها

 « ذأ ىف ناطيشلا
 ۱ [ ۳۲۷۰ : ىف هفرط - ۱۱44 ثيدحلا ]

 وهو « طقف باب » نيقابللو . هدح و لمتسالل ةجرأا هذه ( هنذآ ىف ناطیشلا لاب لص مو مان اذإ باب ) هلوق

 هسا ىلع فقأ مل ( لجد إب ىنلا دنع ركذ ) هلوق . هحخونس ال رهاظ هلبق ىذلاب هقلعت ر « بابلا نم لصفلا ةلزنمي

 دعب هظفل و « وه هنأ هنم ذخؤي ام دوعسم نبا نع ىعختلا ديزي نب نهرلا دبع نع روصنم نب ديعس جرخأ نكل

 ( حبصأ ىح امان لاذ ام لبقف ) هلوق . هسفن ىنعي « ةليل عبحاص نذأ ىف لاب دقل هللا میاو » هوحنب ثيدحلا قايس

 « سنجلا دارملا ( ةالصلا ىلا مات ام ز هلوق . « حبصأ ىح ةليل مان لجد » قلا ءدب ىف روصنم نع ريرج ةباور ىف

 هجرخأ « ةضيرفلا نع مان » اندذع اذه نايفس ةياور هديؤيو . ةبوتكملا وأ ليللا ةالص هب دارب و  دهعلا لمتح و

 دئاوف نم هركذ تمدق ىذلا ديعس ىبلأ ثيدح فو . هلبق امل ثيدحلا ةبسانم نيبتي اذ+و . هحيمص ىف نابح نبا
 ثيدحلا اذه ةبسانمو « ناطيشلا لوب تقو هن دافتسيف « هنذأ ىف ناطيشلا لابو اهتژیک اهاک دقملا تحبصأ د صاخنلا

 .هتقیقح ىلع وه ليقف « ناطيشلا لوب ىف فلتخاو . ةيناتلاب « هينذأ ىف» ريرج ةياور ىف ( هنذآ ف) هلوق ٠ هلبق یذلل

 ی ی ی ی ا ذإ كلذ نم عنام ال هريغو ىطرقلا لاق

 ناطیشلا نأ هانم ليقو . رکذلا عمي ال ىح ةالصلا نع ماني ینلا نذأ ناطیشلا دس نع ةيانك وه لوقو . لوبي
 ناطيشلا نأ مادعم لسقو . هب ناطيشلا ءاردزا نع ةي انك وه لسيقو . ركذلا نع هم بج ليطابآلاب هم للم

 لقوا هلع لون نآ ىلا فختسلا ةداع نم د « لوبلا دعلا فینکلاک زنق یح هب فختساو هلع ل ا
 نع ینکت برعلاو ؛ هسح دفأو هنذآ لقثف هنذآ ىف لوبلا عقو نك مونلا لقثب مايقلا نع لفافلل بورضم لثم وه



 ۳۵ ۱۱۵ ثيدحلا

 ريعف خیضفلا داسف) تقو هنال هعولط نع كلذب ینکو . دسفف خيضفلا ىف لیهس لاب : زجارلا لاق لوبلاب داسفلا

 « ليقثل هللاو هلوب نإ نسحلا لاق ر دمحأ دنع ثيدحلا اذه ىف ةريره ىلأ نع نسحلا ةاور ىف عقوو . لوبلاب هنع

 یح ماني نأ رشلاو ةيملا نم لجرلا بسح » دوعسم نا نع مزاح ىبأ ن ساق قيرط نم رصن نب دم یورو

 نيعلا تناك نإ و ركذلاب نذالا صخ : ىبطلا لاقو . دانسالا حییح فوقوم وهو « هنذآ ىف ناطيشلا لاب دقو حبصب

 فی واجتاا ىف الخدم لهسآ هنال لوبلا صخو . هابتنالا دراوم ىه عماسملا ناف « مونلا لقث ىلإ ةداشإ مونلاب بش

 ءاضعالا عیمج ىف لسکلا ثرویف قورعلا ىف اذوفن عرسأو

 ليلا ۳ نم ةالصلاو ءاعألا ساب - ١

  نورفغتسی م راحسألابو ) نوماني ام ىأ ( نومتهب ام لیلا نم ًاليلق اوناك ) لجو زع هللا لاقو

 ىبأ نع هل هللا دبع یوم بأ نع باهش نبا نع كلام نع ثم "نب هللا دبع شو - ۰

 یقه نيعب اینا مالا ىلإ لیل لک یلاعت و 2 رابت ار لز » لاق هي هللا لوسر ی ومر ةريره

 « هل رقغأف یارففتسب نم « هّيطعأف ىناأسإ نم « هل بیحتسأف ىنوعدي نم : لوقي ”رخآلا لیلا تل

 [ ۷6۹4 « ۲۳۲۱ : ىف هافرط - ۱۱6۵ ثيدحلا ]

 ( لجو زع هللا لاقو ) يوق . « ةالصاا ىف ءاعدلا » رذ ىبأ ةباور ىف ( ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا باب ) هلوق

 فالخلا هريغو ىربطلا رکذ دقو « نومانب ىأ » ىليصألا داز ( نومجچ ام ) هلوق . « هلا لوقو » لیصالا ةياور ىف

 دهاجو ةداتق نع لقنو ٠ مريغو ىعخنلا مهاربإو فنح لاو نسحلا نع كلذ لقنق « كلذ ىف ريسفتلا لهأ نع

 : لاق سابع نع ديعس نع لاهملا قيرط نمو . نودجهتي ال حابصلا ىت- ةليل نوءائي ال اوناك هانعم نأ امهريغو

 مهفصو ىلاعت هلل نال لوألا حجرو رخأ الاوقأ ركذ مع . ائيش ولو اهنم نوذخأ الإ ةليل مهماع ىنم نكن | ءانعم

 اهدعقأو لاوقألا نيبأ وهو « ةيردص»وأ ةدئاز ءام » نوکت اذه ىلعو : نيتلا نبا اق . لمعلا ةرثكب مهل احدام كلذب

 مث .داهنلا نود ليللاب مونلاوهو اعوج عجم. عجم : ليلخلا لاقو  ةيفان « ام ١ نوکترخالا ىلعو . ةئالا لهآ مالكب

 دقو . ةريره ىلأ نع اعیج ةلس ىنأو هلا دبع ىلأ رغالا قيرط نم لوزتلا ىف ةريره نأ تیدح فنصلا دروأ

 لاقو « نيلجرلا دحأ ىلع هنع میضعب رصتقاو « انه اك ها ظافحو كلام هنء هاورف یرهزلا ىلع هيف فلتخا

 یرهزلا نع دعس نب مهاربإ نع یسلایطلا دواد وأ هاورو . الدب بولا نب ديعس نع : هنع كلام باحآ ضعب

 و وهو: ىنطقرادلا لاق « ةملس ىبأ لدب ديزي نب ءاطع نع ىرهزلا نع ليقو . هفحصف رغالا لدب جرعالا لاقف

 هسا هنکل اضيأ رغالا هل لاق رخآ وار مهو « قدم وهو هللا دبع اب أ ىنكيو نابلس همساو بقا روکذلا رغالاو

 یعیپسلا قمإ ىلأ ةباور نم لسم هجرخأ اضيأ هقيرط نم ثيدحلا اذه ءاج دقو . قوک وهو < لس وبأ هتينكو

 نب ديعس اضيأ ةريره ىبأ نع ءاورو . ادحاو امیلعج نم طلغو « اعوفم اعمج ديعس ىنأو ةريره ىلأ نع .هنع

 نب عفانو ىدا رفعج وبأو ارغصم ةلمبملاب ةيبص مأ ىلوم ءاطعو ىربقملا ديعسو راسم دع ملاص وبأو ةناجم
 دحأ دنع ةع نب ورم و صاملا یآ ن ناغعو دوعس ناو ىلع نع بايلا فو . یاساا دنع ميلك معطم نب ريبج



 دجهتلا باتک - .۳ ٩

 بوسنم ريغ باطخلا ىبأو تماصلا نب ةدابعو ءادردلا نأ نعو ٠ یاسلا دنع ىنبجلا ةعافرو معطم نب درج نعو

 ىفام ركذأسو « « ةئسلا بانك و ىف یطقرادلا دنع ةلس نب ديلا دبع دجو راجو سماع نب ةبقع نعو « ىناريطلا دنع
 نع قازرلا دبع ةياور ىف ( ةريره نآ نع رغألا هللا دبع ىبأو ةملس ىبأ نع ) هلو ٠ ةدئاز ةدئاف نم مهتاياور
 . ءامهربخأ ةريره امأ نأ ةريره ىبأ بحاص رغألا هللا دبع وبأو نمحرلا دمع نب ةملس وبأ ینریخآ » ىرهزلا نع رمعم

 لوقلا نال 0)روهمجا كلذ ركنأو ءولعلا ةبج ىه : لاقو ةبجلا تبثأ نم هب لدتسا (ايندلا ءامسلا ىلإ انبد لذعي) هلوق
 هرهاظ ىلع هلم نم مهنف : لاوقأ ىلع لوزألا ىنعم ىف فلتخا دقو . كلذ نع هللا ىلا: زيحتلا ىلا ىضفي كاذب
 ةلزتعملاو جراوخلا مو ةلمج كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ةص ركنأ نم مهنمو . موف نع هللا ىلاعت ةمشلا مهو هتقيقحو
 مهنمو « ادانع امو البج امإ ثيدحلا ىف ام اوركنأو كلذ وحن نم نآرفلا ىف ام اولوأ مآ بجمااو , ةراکم وهو
 هلقن و . فاسلا روهج مو هييشتلاو ةيفيكلا نع ىلاعت هللا اهزنم لامجالا قيرط ىلع هب ائمؤم درو ام ىلع ها رج نم
 قیلپ هجو ىلع هلوأ نم مهنمو « مريغو ثيللاو ىعازوالاو نيداجلاو نينايفسلاو ةعبرألا ةمئالا نع هريغو قهبلا
 نيب لصف نم مهنمو ٠ فيرحتلا نم عون ىلإ جرخ نأ داك ىتح لبوأتلا ىف طرفأ نم مهنمو « برعلا مالک ىف لمعتسم

 وهو ؛ ضعب ىف ضوفو ضعب ىف لوأف اروجبم اديعب نوكي ام نيبو برملا مالک ی المعتسم ابيرق هليوأت نوكي ام
 دارملا نع توكسلاو فیک الب نام الا شو ىجا لاق « دیعلا قیقد نبا نرخأتلا نم هب مزجو كلام نع لوقنم

 ذءنيخ بجاو ريغ نيمملا ليوأتلا نأ ىلع مهقافتا كلذ ىلع لديادلا نمو« هيلا راصيف قداصلا نع كلذ درب نأ الإ
 نع ىكح :ىبرعلا نبا لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ دیحوتلا باتک ىف كلذ ىف طسب دیزم ىتأيسو . لسا ضيوفنلا
 ىلإ عجار ومف لزني هلوق امأف .©)لوقأ هبو املي وأت موق نعو ء اهرارمإ فلسلا نعو « ثيداحألا هذه در ةعدتبملا
 ىف نوكي ماسجالا ىف نوكي اک لوزنلاو « هيهنو هرمأب لزني ىذلا کلم نع ةرابع كلذ لب « هتاذ ىلإ ال هلاعفأ
 لعفي مل هنأ ىنعم ىونعملا ىلع هالخ ناو « كلذب ثوعبملا كلملا ةفص كلتف ىسحلا ىلع ثيدحلا ىف هتلمح ناف ٠ قاعلا

 نأب امإ : نیهجوو هلوأت هنأ لصاحلاو . یهننا ةحيحم ةيبرع یهف ٠ ةبتسم ىلإ ةبترم نع الوزن كلذ ىمسيف لمه م
 ركب وبأ ىكح دقو . هوحنو مل ةباجإلاو نيعادلاب فطلتلا ىنممب ةراعتسا هنأب امإو ؛هرمأب كلملا وأ ءرمآ لزني ینملا
 قيرط نم ىاسنلا هاور ام هبوةيو : اكلم لزني ىأ لوهفلا فذح ىلع هلوأ مضي هطبض خيي اشملا ضعب نأ كروف نا
 عاد نم له : لو ايدانم ىمأي مث « ليللا رطش یضع ىتح لہم هللا نا » ظفلب ديعس ىفأو ةريره ىلأ نع رغالا

 لاق . ثيدحلا « هل باجتسي عاد نم له دانم ىداني د صاعلا ىنأ نب ناهثع ثيدح ىفو . ثيدحلا « هل باجتسيف

 : لوقيف ايندلا ءامسلا ىلا هللا لزنب » ىنهجلا ةعافر ةباور ىف ام هيلع ركعي الو « لاكشالا عفت رب اذو : ىطرقلا
 ي ڪڪ س ار دج

 , ةهجلا هلل نوتبثی مهناف - ناسحاب مهعبت نمو مهنع هلأ ىضر ةباحصلا مهو _ ةنسلا لهأ امأو « مالكا لهأ روج روپ#اب هدارم (۱ )
 ؛ رمت نأ نم رثك أ نسلاو باتکسلا نم كلذ ىلع ةلدألاو ٠ فییکت الو ليثم الب شرما قوف هناعبس هنأب نونءژیو - والا ةب» یهو
 ۱ ۱ رعأ ناو ٠ راو هنتف

 فلسلا هلاقاء باوصلاو « لطاب هدمب ىواضيبلا هلاقام اذك_هو « لوزن تابثاب ةدراولا صوصلا غیر ::.دم رهاظ أطخ اذه( ۱
 ليثعالو فییکت ريغ نم هب قیلی یذلا هجولا ىلع هناحبس هلل لوزعلا تابثإ نه تدرو اک صومالا رارمإو لوزتلاب ناعرإلا نم اصلا
 ٠ ةمالسلاب زفت هفلاخ ام رذحاو « ذجاوتلاب هيلع ضعو « هب كمف « محألاو ملعألاو موقالاو لس أ .: رطااوه ؛ذهو . 7 74



 سابا ۱۱ (۵ ثيدحلا

 حطاوقلاب تبث الو : یواضیبلا لاقو . دوکذلا ليوأتلا عفدي ام كلذ ىف سیل هنال « یریغ یدابع نع لأسي ال

 « هنم ضفخأ عضوم ىلا عضوم نم لاقتنالا ىنعم ىلع لوزتلا هيلع مدتما زيحتلاو ةيمسجلا نع هزنم هناحبس هنأ

 ىلا مارک الا ةفص ىضتقم ىلا ماقتنالاو بضغلا ىضتقت ىتلا لالجلا ةذص یطتقم نم لقتني ىأ « هتحررون دارلاف

 نع تاباورلا فاتخت لو « ثلثلا ةفص هنآل رخالا عقد ( رخالا لیللا ثلث قبب نيح ) هلوق . ةحرلاو ةفأرلا ىضتقت

 حصأ ةريره ىبأ ةياور : ىذمرنلا لاق « هريغو ةريره فأ نع تاءاورلا تفلتخاو « تقولا نييعت ىف ىرهزلا

 كلذو عملا قيرط مهضعب كلسو « امتاور ىلع امف فاتخا ةفلاخلا تاماورلا نأ كلذ ىوقيو ۰ كلذ ىف تاءاورلا

 « فصنلا وأ لوالا ثلثلا اهثلاث ء لوالا ثلثلا ىضم اذإ اهناث ء هذه اهلوأ : ءايشأ تس ىف ترصحنا تاءاورلا نأ

 « ةديقملا ىلع ةلومح ىهف ةقلطملا تاياورلا امأف . قالطإلا اپسداس « ريخألا ثلثلا وأ فصنلا اهسماخ « فصنلا اهعبار
 نيب كلذ عمجيف نيلاح نيب ددرتلل تناك ناو « هيف كوكشملا ىلع مدقم هب موزجاف كشال وأ ترک ناف وب یا امأو

 مدقت فالتخاب قافألا فو نامزلا ىف فلتخت ليللا تاقوأ نوکل لاو الا فالتخا بسحي عقب كلذ ناب تاباورلا

 عقب لوقلاو لوالا ثلثلا ىف عقي لوزتلا نوكي نأ لمتح ممضعب لاقو . موق دلع هرخأتو موق دنع ليللا لوخد

 نأ ىلع لمح و « رابخالا ا تدرو ىلا تاقو لا عيمج ىف عقب كلذ نأ ىلع لمحت ليقو « ىناثلا ثلثلا فو فصنلا ىف

 . لعأ هللاو هنع كلذ ةباحصلا لقنف ءهب ريخاف رخآ تقر ىف هب لع مث هب ريخاف تقو ىف رومالا دحأب لعآ عقلي ىنلا

 لاؤسااو ءاعدلا یهو ةروكذملا ةثالثلا ىلع راصتقالا ىف ىرهزلا ىلع تاياورلا فلتخت مل ( حلا ینوعدب نم ) هلوق

 « یویند امإو ىنيد ام كلذو « راسلا بلج وأ راضلا عفدل امإ بولطلا نأ ةئالثلا نيب قرفلاو « رافغتسالاو

 : یتامرکلا لاقو . كلاثلا ىلا ةراشإ ءاعدلا فو « ىناثلا ىلا ةراشإ لاوسلا فو ؛ لوألا ىلا ةراشإ رافغتسالا ىفف

 ظفللا فلتخا نو د.حاو دوصقلا لاقي نأ و  بلطلا لاؤسلاو « هلا اي وحن هيف بلط ال ام ءاعدلا لاقي نأ لمت

 ىقزرتسإ ىذلا اذ نم » هنع رفعج وأ دازو « هيلع بوتأف بئات نم له » ةريره ی نع ديعس دازو . ینا

 « شف قشتسي مقس الأ » هنع ةيبص مأ ىلوم ءاطع دازو « هنع فشک أف رضلا فشكتسي ىذلا اذ نم « هقزرأف

 لع ىلع ضير# هيفو « مولظ الو مدع ريغ ضرقب نم » هنع ةناجم نب ديعس دازو . مدقت اف ةلخاد ان اعمو

 رخآ ىف ىنطقرادلا دنع یرهزلا نع هدج نع عينم ىبأ نب جاجح دازو . الع باوثاا ليزج ىلإ ةراشإو « ةعاطلا

 نب دمج ةياور ىفو « رجفلا رجفنپ ىتح » لسم دنع ةبلس ىبأ نع ريثك ىبأ نب یح ةياور ینو « رجفلا ىتح و ثيدحلا

 نع ريبج نب عفان ةياور ىف نأ الإ , كلذ ىلع ةاورلا مظعم قفنا اذكو « رجفلا علطي ىتح و ةملس ی نع ورمع

 اضيأ هرخآ ىف ىرهرلا سرع هتیاور ىف سنوي دازو . ةذاش یهو « سمشلا لجرت ىتح د شاسنلا دنع ةرب ره ىنأ

 ىرهزلا نع ناعم“ نبا ةءاور نم هلو . اضيأ ىنطقرادلا امجرخأ « هلوأ ىلع ليللا رخآ ةالص نولضفي اوناك كلذلو »

 دعب ىتلا ةمجرتلا ةبسانمو ةمجرتلا ىف ةالصلا ركذ ةبسانم رهظت ةدايزلا هذببو . ىرهزلا وه كلذ لئاق نأ ىلا ريشي ام

 « هيطعأف ) هلوق اذكو « فانگاسالا ىلع عفرلاب و ماهفتسالا باوج ىلع بصنلاب ( بيجتسأف ) هلو . هذه هذه

 تسيلو . ةيآلا ( هل هفعاضیف اتسح اضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم ) ىلاعت هلوق ىف ام ”ىرق دقو ( هل رفغأو

 ةالص ليضفت دئاوفلا نم بابلا ثيدح ینو « بيجأ ىنعع بيجتسأ لب بلطلل « بيجتسأف » ىلاعت هلوق ىف نيسلا

 ءاعدلا لضفأ ليللا رخآ نأو < هبتني نأ عمط نم قح ىف كلذ نکل رتولا ريخأت ليضفتو < هلوأ ىلع ليللا رخآ



 دجهلا بات - ۳۲ ۱ ٩

 ىلع جست الو « باي تقولا كلذ ىف ءاعدلا ناو ( راعالاب نيرفغتسملاو إل ىلاعت هلوق هل دهشيو « رافغتسالاو

 معطملا ف زارتحالاک ءاعدلا طورش نم طرش ىف للخلا عوقو فلختلا ببس نال نيعادلا ضعب نع هفلختب كلذ

 رخأتيو ةباجإلا لصحت وأ « محر ةعيطق وأ ماب ءامدلا نوکی نأب وأ ىعادلا لاجعتسال وأ سبلملاو برشلاو
 هللا مديري سال ۴ ديعلا ةحلصمل بولطملا دوجو

 'هرخآ ىحأو لیلا ةلوأ مان نم اپ - ۵

 مق : لاق لیلا رخآ نم ناک انف ۱ 0 و

 « نابلس قد » بلا لاق

 رف قاسم نأ نع - ایش ان دح لاق نایلس ین دحو - ایش اک دس دیلولا وأ ازم - ۰
 مو 4 دلوا ماغي ناك: تلاق ؟ لیللاب د "ینا ةالص یک : اهنع 21 ”ئعز ةشلاع تلأس » لاق د وسألا

 سون "الاو «لستفا ةجاح هب تناك اف « بو نوا نأ اذاف « هشارف ىلإ مجرب ۶ « لصيف هرغآ

 « جرخو

 ىسرافلا ىأ ( ناملس لاقو ) هلوق . هتبسانم ركذ هلبق يذلا ىف مدقت ( هرخآ اب ايحأو لبللا لوأ مان نم باب ) هلوق

 لاق ةفيحج ىلأ ثيدح نم بدالا باتنک ىف فنصملا هدروآ ليوط ثيد-> نم رصتخم وه ( ا مث ءادردلا ىبال )

 نإ » لاقف اهرخآ ىفو ةمقلا ركذف « ءادردلا اب نادلس رازف « ءادردلا ىلأ نيبو ناملس نيب قلم هللا لوسر یخآ »

 . نانلسل ةرهاظ ةبقنم هيفو ۰ ركذ ام عیمج ىف ىأ « نابلس قدص ه هلي هلوقو . ثيدحلا « اقح كيلع كسفنل

 « ديلولا ىبأ نع ةفيلخ ىنأ نع ىليعامسالا هلصو دقو ,ديلولا وبأ لاق » رذ ىب ةباور ىف ( ديلولا و انئدح ) هلق
 نم ناك اذاف » ةفيلخ ىبأ ةباود ىفو « برح نبا وهو ناماس ظفل ىلع ثيدحلا قاس ىراخبلا نأ هقايس نم نيبت و
 « ًاضوت الژو الا نم هلع ضافأ انج ناك ناف » هبف لاقو ¿هلأ ىلإ ةجاحاللا تناك ناف » هیف دازو « وأ رحسلا
 رابخالاو «دوسالا هانعم ىف طلغب ثيدحلا اذه : لیعاعسالا لاق « قعا ىلأ نع ريهز قيرط نم ملسم هجرخأ هاندعو

 امن و « ظلغ بابلا ثيدح نأ اذهب ىليعامسالا دري مل : تلق . « أضوت بنج وهو ماني نأ دار اذإ ناک م امف دايجلا

 اذه ىف قعا !ىأ ىلع ظافحلا هركنأ قنلاو : هيف طاغ رخآ ظفأب دوسالا نع هب ثدح قاعإ اب نأ لإ راشآ

 : ىذمرتلا لاق « ءام سم, نأ ريغ نم بنج وهو ماني لب هللا لوسر ناك م ظفلب هنع ىروثلا هاور ام وه ثيدحلا
 سيا : هنء دبعلا ن نسحلا ىنأ ةءاور ىف دواد وبأ لاقو « زييقلا ىف لسم لاق اذكو « قع) ىلأ نم اطلغ اذه نور

 اذه بابلا ثيدح نم هرصتخا ق<] ابأ نظأو . یهتنا . مو وه : لاق هنأ نوره نب ديزي نع ىور مث ؛ ل
 نأ لبق أضوت نوكي ال نأ « ءاملا هيلع ضافأ ابنج ناك اذاف » اوت نم مزاي ال نکل « ريهزو ةيعش هنع هاور ىذلأ
 لسقغي نأ لبق ابنج مان اعر ناك هنآ ثيدحلا نم دافتسيو « كلذ ىف هوطلغ مث نف رخ الا رابخألا هيلع بلد اک ماني
 ىف ام هيلع ركعي « لسفغا ةجاح هب تناك ناف» هيف هلوقو . ابيرق ةثئاع ثيدح لع مال قاب ر زا لاو



 ۳۳ ۱۱۷-۱۱۵۸ كيدحلا

 ىلع مهضعب ب ظفاحو « ىلا کد ا باميو ٠ لستغا تلاق امو « ءاملا هيلع ضافأ » لس ةياور

 لعا هللاو . ظفللا

 و ریغو "ناضمر ىف لولب هيَ "ین لا رايق تسيساب اك

 نب اذكروا نم لمس لأ قديس نه ا ل فسوب "نب هللا دبع شو - ۷

 نام ىف لَ هلل لوسر الص تناك تیک: اهنع "هل “ضر ةشئاع لأس » هنأ هربخآ هنأ ن نه را دبع

 الف ۳ 0 : ةمكر ر ةرشع یدحا لغ ه ريغ ىف الو ناطمر ىف ديري ز نا "لوضر و تلاقف

 و 4 كو م

 : ةشئاع تلاق . اثالث ىلصي ۰ نهوطو نهنسح نع لست الف « ًامبرأ لب 3 نطوطو نینسح نع لس

 « یلق مان الو نامانت 2 E : لاق ؟ روت نأ لبق منا هلل لوسر اي تاقف

 [ ۳۵۹۹ ۰ ۲۰۱۴ ىف هافرط - ۱۱۷ ثيدحلا ]

 لا ىضر ةشلاع نع ىبأ یتربخآ لاق ماشه نع دیمس نب یجب انت دح ىنثلا نب دن اش - ١١

 هيلع قب اذاف « اسلا أرق بك اذإ ینح « ًاسلاج لیلا ةالص نم ءیش ىف أرق هَ یبلا تيأر ام » تلاق اهنع
 ,a E 6 ae 0 <, هداف «

 « مكر مث « نهأرقف ماق هبا نومبر وأ نوثالث ةروسلا نم

 كثيدح هيف ركذ . قاغصلا ةخس نم < ليللاب » هلوق طق ( هريغو ناضمر ىف ليللاب قب ىنلا مايق باب ) هلق

 یمآ !! ناک فيك باب » ىف هيلا ةراشالا تم دقت دقو ؟ قلي هلل ا ةشئاع لأس هنأ ةلس ىبأ

 رتولا لبق مولا ةهارك هيفو ,( ةئسلا خدي قف وب تناك هن الص نأ ىلع ةلالد ثيدحلا یو « ليللاب ىلصي رس

 كثيدحلا اذه نايس « هريغك كلذ ىف سيل ر 3 ااجأف كلذ عم اهدنع ررقت هناک كلذ نع ةشئاع ماهفتسال

 نبا وه ( ماشه نع) هلو . هدنا وف نم ف م ام ىلاعت هللا .اش نا هيف ركذنو « اضيأ مايصلا رخاوأ ىف قيرطلا هذه نم

 هدناوف نم ريثك عم كلذ نایب مدقت دقو « ماعب هتوم لبق ناك كلذ نأ ةصفح تیب ( ربك اذإ ىتح ) هلوق . هورع

 هيف ( عكر مث نهآرقف مات ةيآ نوعب رآ وأ نوثالث ةروسلا نم هيلع قب اذاف ) هلوق . ريصقتلا باوبأ قم باب رخآ ق
 ببشأ نع كح وهو « امئاق مکرب نأ اتاق وأ « ادعاق عکرب نأ ادعاق ةلفانلا حتتفا نم ىلع طرتشا نم ىلع در
 ةالص نع اهل ءلاؤس ىف ةقلاع نع قیقش نب هللا دبع قيرط نم هريغو لس هاور ام هيف ةجحلاو 5 ةيفد+ا ضعب و

 عمم هنم مزاب ال تا امئاق مكر امتاق أرق اذإ ناك » هيفو كلي ینا

 ماشه ركنأ دقو . لعأ هللاو . همدعو طاشنلا بسح كلذ نم الك لعب ناك هنأب امهندب عمجيف و « مع ةورع هاور ام

 : لاق مث هحيمص ىف ةع زخ نا كلذ جرخأ 6 هيبأ نع هاور اع  جتحاو ةباورلا هذه قبقش نب د را

 ةياورو ءاهئاقوأ ادعاق :. نا عيج أرق اذإ ام ىلع ةلوحم قيقش نب هللا دبع ةياور نآل نیا نيب ىدنع ةفلاخع الو

 مع هللاو . انا امضءب و اسلاج اهضعب أرق اذإ ام ىلع ةلوحم ةورع نب ماشه

 راهنااو ليلاب ءوضولا دب زالصاا لضفو ءراهتلاو لیلا روهطلا لضف سیساپ - ۱۷

 ىرابلا حف « ۳ جه سم



 دجبتلا باتک - ۳ ۱ ۱ ٩

 مر ةريره یآ نع ةعرز ىلأ نع نايح ىبأ نع ةماسا با ات رصف نب قاحسإ |هشزو - ۹

 ی ۳ ف 7-5 4 یجرا 0 الباب : 2 ةالص دنع كالب و نا » هنع لا
EA 

 ۳ ب « کل فک : 0 همدان یگ ا روبل كل هم راب

 ةياور ىف تبث اذكح ( راهللاو لیللاب روپطاا دنع ةالصلا لضفو « رابلاو لیللاب روبطلا لضف باب ) هلوق

 شک أو ليعامسالا رصتقا هيلعو ةمجرتلا نم ىئاثلا قشاا ىلع مهضعب رصتقاو « ءوضولا دعب » هريغل و « ینمشکلا

 قرط. ضعب ىف درو ام ىلإ كاذب راشأ هنأ ىلع لمح نإ الإ بابلا ثيدح ىف رهاظب سيل لوالا قشلاو « حارشلا

 لسم ةياور ىف هب حرصو یمیتلا ديعس نب ىحي وه ( نايح ىنأ نع ) هلوق ٠ ةدير ثبدح نم هرکذنس اک ثيدحلا

 « نذؤملا حابد نبا ىأ ( لالبل لاق ) هل . لكلا ها دهن رس رعنا واز . هجولا اذه نم

 هآد ام ربعيو هآر ام صقي ناك هنأ مب هتداع نآل مانلا ف عقر كلذ نأ ىلإ ةراشإ هيف « رجفلا ةالص دنع ه هلوقو

 « لوعفملا نم ینبلا ليضفتلا لمف ظفلب ( لمع ىجرأب ) میق . رجفلا ةالص دعب ريبعتاا باتك ىف قايس اک هياحصأ
 . «كدنع ةعفنم » هتياور ىف لدم داز ( مالسالا ىف) هلق . هيلا ىعادلا ببسلا هنآل ءاجرلا ىلإ لمعلا ةفاضإو

 یمشکلا ةياور ىف عقوو ؛ سم ةياور ىف یبث و « لیضفتلا لعفال ةلص اهابق ةردقم نمو ةزمملا حتفب ( ىنأ ) هلق

 . مانملا ىف عقو كلذ نأ ىلإ ةراشإ هيفو « ةليللا » لسم داز ( تعم ىناف ) لوب ۰ «ینآ » لدب ةفيفخ نونپ « نأ ه
 ةمررك ةياور ىف فنصملا هرسق دقو « ةلقثم ءافلاو ماجمالاب یربطلا بحلا اهطبضر « ةلمهملا حتفب , ( كيلعن قد ) هلوق

 ةفيفلا ةكرحلا فدلا : یدیحا لاقو « هیلجر ىلع ما وهو هيحانج كرح اذإ ریاطلا قد : ا

 ديبع وآ لاق ءءافلا فیفخت و نيتمجعملا نيشلا نوكسو ءاخلا حتفب « فشخ » لسم ةياور ىف عقوو . نيللا ريسلاو

 )نقد افلح ت "راو تيد یر فاسدا ذاعاق لقد ةف.فخلا ةكرحلا فعلا : هريغو

 (ادوبط ) هلوق ٠ اضبآ ةكرحلا یمع وهو نيترركم نیتمجعع « ةشخشخ د ابهریغو ىذمرتلاو دمحأ دنع ةديرب ثيدحخ

 درطل كلذ لعفی دقف « ىوغللا ءوضولا كلذب جرح نأ لمتحيو . اهل موهفم ال هنأ رهظي یذلاو « امان لس داز

 TT « لدببلا ىلع ليل ضفخو ةجاس نونتب ( رامن وأ ليل ةعاس ىف ) هو . الثم مونا

 ةضيرفلا نم معأ وهو ‹ ردق ىأ ( یل بتكام ) هو . « درا د ىليعامسالا داز ( تيلص الإ) هلوق ٠ را وا لل

 سلا لمع نأو ۰ لامعألا لضفأ ةالصلا نأ لت ىنلا نم لع هال كلذ لالب دقتعا امن : نينلا نبا لاق . ةفانلاو
 رهظي ىذلاو . ةحلاملا لامعألا نم ركذ ام ريغ هيلع دروأ نم داريا عفدني ريرقتلا اذ و « رهجلا لمع نم لضفأ

 زاوج هنم دافتسير . اعطق لضفآ ةضورفلاف اللو « اهب عوطتلا لامعالا اهئاجر] نع هلأس ىلا لامعألاب دارملا نأ

 هيف : ىزوجلا نبا لاقو . لب ینلا هوصف طابتتسالاب ان رکذ ام ىلإ لصوت الالب نال « ةدابعلا تيقوت ىف داهتجالا

 "5 ةازاجلا مظعي هللا نأ هيف : بابملا لاقو . هدوصقم نع ايلاخ ءوضولا قبب الل ءوضولا بقع ةالصلا ىلع ثحلا

 هيفو . كلذ ىف مريغ اهب ىدتقيل ةحلاملا لامعألا نم هل هللا مه ده امع نیاصلا لاؤس هيفو . هلمع نم دبعلا هرس ام

 زاوج ىلع هب لدتساو . هاهنيف الإو « انسح ناك نإ هيف هبغربو هيلع هضحبل هذيل لمع نع خيشلا لاؤس اضيأ



 ۳۵ ۱ ۱۱٩ كند ا
 میس سوپ لی میسر لا یو

 ذخالا نم ىلوأب سيل همومعب ذخالا نأب بةعتو . . ةعاس لک ىف » هلوق مومعل ةهوركملا تاقوالا ىف ةالصلا هذه

 تقو جرخيل اليلق ةالصلا ريخأت ىلع لمحيف ۰ ةءروفلا ىضتقي. ام هيف سيل هنأب نيتلا نبا هیقعت و . ىهنلا مومعب .

 یذمرتلا دنع نكل . ةهاركلا تقو ريغ ىف هتالص مقل ةهاركلا تقو رخآ ىلإ روپطلا رخؤي ناك هنأ وأ , ةهاركلا

دحألو , اهدنع تأضوت الإ طق ثدح ىباصأ ام , ةصقلا هذه وحن ىف ةديرب ثيدح نم ةمبزخ ناو
 هشیدح نم 

 تقو ىأ ىف ةالصلاب ءوضولاو ءوضولاب ثدحلا بقعي ناك هنأ ىلع لدف « نيتعكر تيلصو تأضوت الإ تئدحأ ام ,

 . توملا دعب الإ دحأ اهلخدي ال ةنجلا نال ؛ مونلا ف عقو روكذملا عامسلا نأ ثيدحلا رهاظ : یامرکلا لاقوب . ناك

 نآل اباخد هنأ ةصقلا هذه نم مزلي الف لالب امأو . جارعلا ةليل املخد كلي ىنلا نآل ةظةيلا ىف نوكي نأ لمتحتو

 قایسلا نال لاتحالا اذه دعب نخ الو . یبتنا اهنع اجراخ هیدن نيب فدلا نوکی و عامسلل فرظ  ةنجلا ىف , هلوق

 تبث امو « عالصلاو ربطتلا ةمزالم نم هركذ ام كلذ ىلإ هغلب یذلا ببسلا لمج هنوكل لالب ةليضف تابثاب رعش#

 ىلإ ىنتقيس م لالہ اب و روك ذملا ةديرب ثيدح ىف عقو دقو . اهنع اجراخ ال ةنجلا لخاد ىؤر نركب نأب ةليضفلا هل

 ثیدح نم رمع بقانم لوأ ىف أيس ام مانلا ىف عقو ةئوك ديؤيو . ةنجلا لخاد هآر هنوكىف رهاظ اذهو « ةنجلا

 ٠ « سما اذه ليقف ةيراج هئانفب ارصق تيأرو « لالب اذه ليقف ةفشخ تعمسف ةنجلا تلخد ىنآيأر » اعوفرم راج

 رصق بناج ىلا أضوتت ةأرما اذاف « ةنجلا ىف تقي أر مئان انأ انيب » اعوفرم ةربره ىلأ ثيدح نم هدمبو . ثيدحلا

 ۰ ىحو های لا ابر نآل لالبل كلذب ةليضفلا تتبث و« مالا ىف عقو كلذ نأ فرعف « ثيدحلا « رممل اذه : ليقف

ةظةرلا ىف هتداع نم ناك قلي ىنلا یدب نيب هیشمو . كاذب هل علي ىنلا مزج كلذلو
 مزل الو < مانملا ىف هلثم قفناف 

 ىف هيلع ناک ام ىلع لالب ءاقب ىلإ مت راشأ هنأكو 1 عب اتلا ماقم ىف هال ىنلا لبق ةئجلا لالب لوخد كلذ نم

 ةبسانم و ةرابطلا ةمادإ بايحتسا ثيدحلا ىفو . لالبل ةميظع ةبقنم هيفو « هتلزنم برق ىلع هرارمتساو هتايح لاح

 تجرع ارهاط تاب نمو ارهاط ءرملا تيب نأ ةرابطلا ىلع ماودلا مزال نم نآل ةنجلا لوخدب كلذ ىلع ةازاجلا

 فقس شرعلاو ؛ صاعلا ن ورمع نب هللا دبع ثيدح نم.بعشلا ىف قهبلا هاور اک شرعلا تحت تدجسف هحور

 حقو باوثلا اذه نأ هرهاظو , اذهب قلي ىنلا لاف » هثيدح رخآ ىف ةدير دازو . باتکلا اذه ىف ىتأيس اك ةنجلا

 ةروهشلا ةبوجألا دحأ نال « هلمع ةئجلا كدحأ لخدب ال لب هلوق نيب و هنیپ ةضراعم الو « لمعلا كلذ ببسب

 ماستقاو « هللا ةمحرب عقی اس! لوخدلا لضأ نأ ( نول عت منک ام ةنجلا اولخدا ) ىلاصت هلوق نيبو هنيب عفباب

 ةلزتعملا نم كلذ ركن نمل افالخ نآلا ةدوجوم ةنجلا نأ هيفو . ٩۱ اذه ىف هلثم ىتأيف لاعالا بس تاجردلا

 ناكو جارعلا ةلين ابلخد كم ىنلا نإ هلوق عم ۰ هتوم دعب الإ ةنجلا دحأ لخدي ال : ىنامركلا لوق ( هیبنت )

 ابندلا ىف صخب وأ . ءايبن الا ريغ ىلع اتبات ناك نإ ىنتلا لح نكميو « ضقانتلا امه رهاظ حيحصلا ىلع ةظقيلا ىف جارعملا

 بهذلا تسط لاعتسا نع ىليبسلا هب باجأ ام بيرق وهو ۰ توكلملا ملاع ىف لخدو ایندلا ملاط رع جرخ نم
 جارمملا هل
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 ىف اك لمما درجع.ال « هلضفو هللا ةحرب نوكي اهلوخدو « ةنجلا لوخد بيس ىه ةحلاصلا لامعألا نأ باوجلا اذه نم نسحأو )١(

 نأ الإ ؛ انأ الو : لاق ؟ تأ لوسراي تنأ الو : اولت « هلمعي مت. دحأ ذذجلا لخدي نل » لاق ملسو هيلع للا ىلص ىنلا نأ حيحملا ثيدحلا

 ىهتنا « لضفو هنم ةحرب هللا یندنضب



 مس
 ۲۳ رب ته رم ی رز ۳ 5 ا دجبلا بات د ٩

 ةدابسلا ىف ليدشتلا نم هرکب ام اپ - 48

 لا یضر كلام نب سنأ نع بیم نیما دبع انئدح ثراولا دبع ان دحر ممم وبأ |نشر - ۰
 و لج اذه : اولاق ؟ لبحلا اذه ام : لاف « نيتيراسلا نيب دود لب اذاف فكم ینلا لخد » لاق هنع
 « ديل رتف اذا هماشن کدحآ لصيل « هول ءال : ام بلا لاف . تفت تر اذا

 اهنع هلا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نی ماشه نع كلام نع لس« نب هلل دبع لاقو : لاق ١١
 مانت ال الف : تلف ؟ ءذه نم : لاقف يك هللا هلوسر لع لخدف ءدّسأ ىنب نم سا ىدنع تناك» تلاق

 هاو یتح ألك ال ها ناف« لامعألا نم نوقيط ام ياع « هم : لاقف - اهتالّص نم رك ذن - لیلا
 . ةدايعلا كرت ىلإ ىضفملا لالملا ةيشخ كلذ هركي ام: لاطب نبا لاق ( ةدابعلا ىف ديدشتلا نم هرکی ام بان ) هلوق
 هئياور ىف لسم داز ( ىنلا لغد ) هلوق . نويرصب هلك دانسإلاو  دیعس نبا وه ( ثراولا دبع اندح ) هلو
 ىف نکل « بطاخلل نيتدوهعم اتناك امهنأكو « دجسلا بناج ىف نينللا ىأ ( نيتيراسلا نيب ) هلوق .  دجسلا »
 هتامهم ىف بيطخلل اعبت حارشلا نم ريثك مزج ( بنبزل لبح اذه اولا ) هلوق . ريكنتلاب «نيتيراس نيب د لسم ةیاور
 نب نيدلا جارس خيشلا حرش ىف عقوو . احيرص قرطلا نم ءىش ىف كلذ دأ مد ٠ نينمؤملا مآ شحج تنب اهنأب
 نع هجرخأ « بنیرا اولاق » هلوق ىلع ةدايز هفلصمو هدنسم ىف رأ مل ىنكل , كلذك هاور ةبيش ىبأ نبا نأ نقملا
 دحآ هاور كلذكو , هقیرط نم جرختسلا ىف معن وبأو هنع لسم هجرخآ اذکو « زب زعلا دبع نه ةيلع نب لیعاع]
 0 امسي لو « بئيز » امهدحأ نع لاقف ليعامسا نع هل نيخيش نع دواد وبأ هجرخأ و « ليعامسا نع هدنسم ىف
 نع دامح قيرط نم دمحأ یورو . شحچ تنب یه بنيز نوک ىف ةئيرق هذهف  شحج تنب ةئمح » رخآ نع لاو
 :ةقلعتملا یرخالاو امهادحال كلم هنأ رابتعاب امهلا لبحلا ةبسأ لعلف « اضيأ شحج تنب ةنح اهنأ سنأ نع دی
 ةئ لبحلا» اذه لعف « ليق امف بنیز یمدت نهنم ةدحاو لك تناك شحج تانب نأ ضیا باتک ىف مدقت دقو ؛ هب
 ةنومبمل !ولاقف » زيزعلا دبع نع ةبعش قيرط نم ةمرزخ نبا حیح ىف عقوو . رخالا اما رابتعاب بنيز املع قلطأو
 ةضق كلتل ناف ثراحلا تنب ةيرب وجب اهرسف نم موو « ةصقلا ددمت لمتحت ليقو « ةذاش ةياور یهو « ثراحلا تنب
 ةانثملا حتفب ( ترقف اذاف ) هلوق ٠ « ىلصن بنيزل اولاقن د لس داذو ٠ لعأ هقار باتكلا لئاوأ ىف تمدقت ىرخأ
 لمتحي ( ال كَ لاقف ) هلوق ٠ « تلسك وأ ترثف اذاف , كلاب لسم دنع عقوو « ةالصلا ىف مايقلا نع تلسك ىأ
 . لضم ةياور ىف ةملكلا هذه تطقسو < هولمفت ال ىأ ىهنلا لم و « دمحم ال وأ لبحلا اذه نوكي ال ىأ قنلا
 هب لدتسيف مايقلا نع دوعقلاب مآ نوكي نأ لمتح ( دمقيلف ) هلو . هطاشن ةدم ىأ نونلا حتفب ( هطاش ) هلوق
 .دومقلاب !سأ نوكي نأ لمتحيو . هيف فالخلا لقت مدقن دقو < امئانثأ ىف دوعقلاو امنا ةالصلا حانتفا زاوج ىلع
 « اهف لوخدلا دعب ةلفانلا عطق زاوج ىلع هب لدتسي نأ نكميو ٠ لفنتلا نم هيلع مرع ناك ام كرتب ىأ ةالصلا نع
 « ارقي ام ملعب ىتح ميلف ةالصلا ىف مدحأ سن اذإ » ثيدخم ةراهطا باتك ىف , مونلا نم ءوضولا باب » ىف مدقت دقو
 ىلصي وهو مدحأ سمن اذ انميأ ةشئام ثيدح هيفو . ةصقلا هذه نم فرط هلعلو  اضيآ سنأ ثيدح نم وهو



 / ۱۱۵۲ ۱۱۵۲ فيدحلا

 لایتحالا نم ءىجبو « هانعم وأ اذه « یمدب ال وهو هسفن بسوف رفختسب الكل م هيفو « موللا هلع بهذ ىح دقريلف

 ابلع لابقالاب مالاو « امف قمعنلا نع ىهنلاو < ةدابعلا ىف داصتقالا يلع ثحلا هيفو : بابلا ثيدح ىف مدقت ام

 لبحلا ىف قلعتلا ةهارك لع هب لدتساو . دجسملا ىف ءاسنلا لفنت زاوجو . ناسالاو ديلا ركدملا ةلازإ هيفو . طاسنب

 هللا دبع لاقو ) هلوق . عوطنلا باوب أ نم غارفلا دعب « ةالصلا ىف ديلا ةثاعتسا باب » ىف هيف ام ىتأيسو « ةالصلا ىف

 أطوملا ىف هانیور اذكو « هللا دبع انثدح » لمتسلاو ىوح لا ةياور فو « رثك لل اذك ىنعقلا ینعی ( ةيلسم نبا

 ۳ هنم اورصتقا مهناف هتاور ةيقب نود أطوملا ىف كلام نع هتباورب ىنعفلا درفت : ربلا دبع نبا لاق « ىنعقلا ةياور

 لومفنلا ءانبلا ىلع همضب ىومحللو ٠ ثنوملا عراضملا ظفلب هلوأ حتفب لمتسلا ( رکذت) هلوق . رصتخم فرط

 لرق كلذ نوكي لوألا لعو . هجو لكلو ‹ فاكلا ريكو ةمجملا مضو ءافب « ركذف ١ ىممشكلاو , ريكذتلاب

ل رق ريسفت لاح لك ىلع وهو « ةعثئاع مالك نم نوكي نأ لمتحم ثلاثلاو ىناثلا لعو « هنود نم وأ ةوره
 مانت ال » ام

 نأ ىشخب نمل الإ ههرك أ ال : لاقف لیلا ح دج مايق نع ىعفاشلا لتسو « بلاغلا جرخ جرخ كذب ابفصوو « ليللا

 هلعاف ىلع لاللاو روتفلا ةيشخ كلذ ةهارك ىلإ ةراشإ « هم » كلذ باوج ىف ل هلوق ىفو . حبصلا ةالصب رضي

 وه « لامعألا نم نوقيطت ام كيلع د هلوقو . هسفن نم هبرل لذب اع اعوجر نوك رف اهمزتلا ةدابع نع عطقنب الث

 ىلع هريغو ىجابلا هلمش , لامعالا نم » هلوق نودب ناعإلا ىف ةمدقتملا ةياورلا ىف عقوو . اهريغ ىفو ةالصلا ىف مام

 ةشئاع ثیدح دئاوف ةيقب تمدقت دقو . ىلوأ تادابعلا عیج ىلع هلحو « امف درو ثيدحلا نال « ةصاع ةالصلا

 ىتحلي امو . نام إلا باتک نم « همردآ هللا ىلا نيدلا بحأ » باب ىف « اولمت ىتح لمب ال هللا نا » هلوق لع مالكلاو

 لمي ال هقا نا » هلوق وهو ثيدحلا قرط ضعب ىف الاحا ثيدحلا ليوأت نم كانه رکذ ام ضفب تدجو ىنأ انه

 كلذ نأ ىلع لدب ام هقرط ضعب قو , لمزملا ةروس ريسفت ىف ىربطلا هجرخأ « لمعلا نم اولمت ىتح باوثلا نم

 لعأ هللاو ثيدحلا ةاور ضعب لوق نم جردم

 هموقي ناك نا ليلا مايق مت نی هرکس ام تسیساپ - ۹

 نا وبأ يلاقم نب دمحم ینادحو - ئازوألا نع رشم انت دع لاق نيسحلا نب سابع ارم - ۰۲

 لاق نحرلا دبع نب همس وبأ ىنثدح لاق ريثك ىلأ نب يح انثدح لاق  ئعازوألا ان ريخأ لاق هللا دبع انريخأ لاق

 لثم نك: ال وا دبع اب »لا ةلوسر یل لاق : لاق اههدع "فا فر سام نب ورم "نب هلا دهع ىتدح

 لاق یعازوأل اقدح لاق ”نيرشملا ىلأ "نا انتدح ماشه لاقو . « ليلا ايف كرتف لیلا نم موقي ناكن الف

 یمازوألا نع لس ىبأ نی وار ةمباتو . هلثم . . لس و یناذح لاق نبوت نب مگس نب ره نع يج انثدح

 . ةدابملا نع ضارعإلاب كلذ رعشأ اذإ ىأ ( هموقي ناك رمل لیلا مايق كرت نم هرکی ام باب ) هلوق

 دابجلا قو انه يراخبلا هنع هجرخأ ىرطنقلا هل لاقي یدادغب ةلمهمو ةدحومب وه ( نيسح نب سابع انئدح ) هلوق

 هقايس ىف حرص دقو « كرابملا نبا وه ىناثلا دانسالا ىف روكذملا هللا دبعو « ةراشبلا نم نذؤم نزو رشبمو . طقف

 نم ءىش ىف هتیمسن ىلع فقأ م ( نالف لثم ) هإوق ٠ هخيشو يعازوالا سيلدت نمأف دانسالا عيمج ىف ثيدحتلاب



 دجبنلا باتک - ۸ ٩

 ینلا نوكي نأ لمتحو « حبصأ ىح مان ىذلا ىف ابیرق مدقت یذلاک هيلع ةرتسلا دصقل اذه لثم مام نأكو « قزطلا

 ضعب ىأ ( ليلا نم ) هلوق . روك ذملا مینصلا نم ور نب هللا دبع ریفتت دارآ امو < انيعم اسخن دمر م قلي

 ليلا مايق نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىف : ىفرعلا نبا لاق . ةدارم یهو شک الا ةباور نم « نم ه ظفل طقسو لبللا

 ناوج هم : نابح نبا لاقو . مذلا خلبأ همذي ناك لب ردقلا ادم هكراتل فتکی م ايجاو ناک ول ذإ . بجاوب سيل

 نم ءرملا هداتعا ام ىلع ماودلا بابحتسا هيفو . هعینص نم ريذحتلا كلذي دصق اذإ بيع نم هيف ام صخشلا ركذ

 هذه فْنمملا بقع ام نيحأ امو < ةبجاو نكت مل نإو ةدابعلا عطق ةهارك هنم طبنتسي و « طي رقت ريغ نم ريخلا

 دی دشقلا نأل . ابف داصتقالا كلذ ىلإ لصولا قيرطلاو ةدابعلا ةمزالم ىف بیغرتلا امهنم لصاحلا نآل ابلبق ىلا ةمجرتلا

 دبع وهو ددملا ظفلب نيرشعلا بأ ناو « رابع نبا وه ( ماشه لاتو ) هلوق . مومذم وهو اهكرت ىلإ ىدؤي دقابف

 نبا ىأ کما نب رمع ةدايز نأ ىلع هيبنتلا قيلمتلا اذه دارا فنصملا دارأو « ىعازوألا بتاک بهبح نب ديلا

 امهنيي ناک ولو « ةبلس ىبأ نم هعامس حرص دق ىع نآل « ديناسالا لصتم ىف ديزملا نم ةبلس ىبآو ىحي نيب نابوث

 ةمررك ةياور ىف ( اذه ) هلوق ۰ هريغو ليعامالا ابلصو ةروكذملا ماشم ةباورو « ثيدحتلا حرصي مل ةطساو

 ةءناورو « كلا نب رم ةداءز ىلع نيرشعلا ىنأ نبا عبات ىأ ( ةلس ىنأ نب وربع هعبات و ) هو ٠ هلثم ليصألاو

 ريغب ةبلس ىبأ نع ىح ةياور حیجرت ىراخبلا ح بنص رهاظو <« هنع سنوي نب دحأ نع مم ابلصو ةروكذملا رع

 . امهريقو ینطقرادلاو متاح ىنأ دنع حجارلاو « ةدئارلا ةياورلا ىلع رصتقا هنال هفلاخم لسم عمينص رهاظو « ةطسا ۱

 هب ثدح ناك هنأكو ) هنم فالتخالا# ىعازوألا باحصأ نم ةعامج نيتباورلا نم الك عبات دقو . یراخبلا مبنص

 ملعأ هقاو نيهجولا ىلع هنع هیورب ناكف هب هثدخ هيقل مث ةطساوب ةلس ىلأ نع هل ىح نأ ىلع لمحیف نينجولا ىلع

 لاق سابملا ىبأ نه ورع نجي نايفس انتم لاق لا دبع ن لع اش = ۱۱۰۳ بیس - ۰
 تلف ؟ رانا م وصلو ليلا موقت كن رتخا أ: هلي بلا ىل لاق » لاق اهنع فا یفر و رع نب هللا بع تمم
 . اح تلهألو اقح کفن ناو « كفن تو كنيع تح كلذ اسف اذإ "كف : لاق . كلذ لمفأ ىلإ

 مو "قو «'رطفأو "رصف

 نأ ىلإ أموأ هن و « رهاظ هب هقلعتو هلبق ىذلا نم لصفلاك وهو « ةجرت ريغب لصالا ىف اذنك ( باب ) هلوق

 نع ) هلوق ۰ رابالا مايصو ليللا مابق ىف هل لي ىنلا ةمجارم ىف ورمع نب هللا دبع ةصق نم فرط هلبق ىنلا نما

 نبا وه ورهعو « سابعلا اأ تمس ورم انثدح . نايفس نع هدنسم ىف ىديملا ةياور ىف ( سايعلا ىبأ نع ورمع

 دعب الإ بني ال محلا نأ هيف ( ربخأ مأ ) هلوق . رعاشلاب فرعی و خ ورف نب بئاسلا وه سابعلا وأو « رانيد

 . مزع ريغب كلذ لاق نوکی نأ لامتحال « هيف هتبثتساو هیقل یتح هللا دبع نع هل لقن ام فتکی | إب هنأل , تبلل

 | ةشكل تفمض وأ تراغ ىأ ملا حتفب ( كنيع تمحم ) هلوق . كلذ وحن و لقانا هيلع علطب مل طرشب هقلع وأ
 لب ءاتلاب « تبفت د هل هاور ىلعي ابآ نأ ىليعامسالا کحو , تاک ىأ ةروسكم ءاف مث نونب ( تهغن ) لوق ۰ رہا

 ناسنالل ها هحابآ ام ةيرشبلا ةرورض هيلا جاتحت ام امطعت ىأ ( اقح كيلع كسفنل نإ و ) هلوق . هفعضتساو نونلا

 ىوس ام اهعطق سفنلا قوقح نمو « هير ةدابع ىلع نوعآ نوكيل هندب ام موقب ىتلا ةحارلاو برشلاو لك آلا نم



 ۳۵ ۱۱۵۹ - ۱۱۵۲ ثيدحلا
 س ا

 نم هنم محل دب ال ابف رم رظنت یآ ( اح كيلع كلمو ) هلق ٠ ةيبلقلا تاقلعتلاب صتخ كلذ نکل . ىلاعت هللا

 هل كلذ ركذ ببس ناب ىأبسو « هتوفن همزلت نم كلذ نم معأ وأ ةجوزلا لهألاب دارملاو , ةرخآلاو ايندلا رومأ

 اف عفرلاپ ةع رک ةباور فو ؛ نإ مسا هنأ ىلع بصللاب رثك لا نيعضوملا ىف « اقح د هلوق : ( هییلت ٠) مایصلا ىف

 نيب عمجتل را ( رطفأو ات رمق كلذ تفرع اذاف ىأ ( مم هلق ٠ نأشاا ريض ممالاو رسالا هنأ لع

 هلوق ىلع .مالكلا مدقت دقو « دواد موص هل ركذ هنأ دجهنلا باوبآ لئاوأ ىف مدقت الا ءام | هفو . نيتحلصملا

 كرورل ناف » اور ىفو < و ی وا

 هتيعر رومال مامالا دقفت و. ريخلا لمف نم هيلع مزع ا ءںملا ت ثدح زاوج ثيدحلا یو. فیضلا ىأ ۾ امح كلع

 مدقت ةدابعلا ف والا نآو « كلذ ةيلهأ هيف نا کا لیلعت هيفو . مهحلصب ام مهميلعتو « ابتایئزجو اهتايلك

 لع ضحلا هبفو . بلاغلا ىف للخلا هل عقب هيلع عبط ام ىلع ةدايزلا فلکت نم نآ و « تاب ودنملا ىلع تابجاولا

 قوقحم كلاغتشا كءنمي الو هل لاق هنأك داصتقالا ىلع هضح هسفن ىلع ديدشتلا هل هتهارك عم لب هنأل ةدابعلا ةمزالم

 امهنيي عمجا نکل و« ةلمج بودنملا كارت ةدابعلا قح عیضت نأ ركذ نم

o - ۳۱للصف ليلا نم ات نم  

 ينفث دح لاق 2ىلاه "نم ريع ىنث دح لاق ءمازوألا نع ديلولا ان ربخأ لضفلا نب دص شرم - ٠6

 هّدحو ها الإ ۷ لاقف لیلا نم امت نم » لاق هلي ىنلا نع تماصلا من ةدابع ىنث دح ةيمأ ىبأ نب ةدانج

 ترک أ هاو لا “ا لإ الو هللا ناحبسو هلل جلا . ريدق ءیش لک ىلع وهو ؛ دجلا هلو تاللا هل ؛ هل كيرشال

 « ةتالص تلبق E 7 1 اعد وأ ىل رفغا مالا : لاق مع. 4 لاب الا دو الو لوح الو

 نان و ی نبأ نع سنوي نع شیلا ان دح لاق رگ "نب یح اشو ۰

 کد Ci نإ : و نا "لوسر ر کذب وهو - همت فی وهو - هما يضر ةررهابأ عم هنأ

 : ةحاور نب هللا دبع تللذب ىنعي « فا لوقب ال

 مطاس رجفلا نم فورم قشنا اذإ بات ولت هللا لور انيفو

 مقاو لاق ام نأ ثتانقوُم هب انبولقف معلا دعب ا انارأ

 مجالا َنيكرملاب 'تقتتسا اذإ هشارف نع هنج فاح "تيت
 هنع لا یضر ةريره ىبأ نع جرعاالاو « ديعس نع میره زا ىلربخأ ئدیب زا لاقو . لیق هبا

 :ner) ىف هفرط ٠٠١١ ثيدحلا]

 و
 لاق امهنع لا یصر رع نبا نع جفا ن £ توا نع رر ا طناب ا بس ۱ 6

 . هسیل] تراظ ۷ 4 جلا | نم ًاناكت درآ ال ىف ef یر 1 یدس .ناک قلك اى لا دبع ىلع ”تيأر 5
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 « هنع ایلخ ٠ عرت ۸ : لاقف تایم اهاماتف « رانلا ىلإ ىف ايدل نأ ادارأ ىنايثأ نينثا نأك تیارو

 ناك ول هللا دبع لجرا ممن : لش ینا لاقف ۰ ىايؤر یدحإ ار نا ىلع ةصفح 'تصقف = ۰۷ ص ۱ ۸ 40 ےس ا ۳ هناا ۳ 4 0
 4 لیلا نم صب هنع شا یمد هللا دبع نكن : لیلا نم لصب م E 2 ر

 « رخاوألا رشملا نم ةمباسلا قليلا ىف اهن ايوا بلا ىلع نقی نولازت ال اوناكو » = ۱۱5۸

 رشما رم اهكرحتيلف ایرحتم ناك نمف < رخاوألا رشملا ىف تأطاوت دق < ابر ىرأ : یم بلا لاقف
 0 رخاوألا

 [ 1۹٩۱ ۰۲۰۱۰ ىف ءاظرط - ۸ كيدا ]

 « حاص ةراعم ملظلا راعت : مكمحلا ىف لاق . ةددشم ءارو ةلمهع راعت ( ىلصف ليلا قم راعت نم لضف باب ) هلو
 لبقو « هبقنا : ليقف راعت ىف فلتخا : باعث لاقو . مالک عم اليل شارفلا ىلع بلقتلاو ىطقلاو رهسلا ًاضیا رامتلاو
 رهاظ : نيتلا نبا لاتو ۰ توص عم ةظقيلا رامتلا : رثك آلا لاقو . ىهتنا نآ و ی لیقو ‹ لع ليقو « ملكت
 ءافلا نوکت نأ لمتحو . یهنا رامتلا ىلع لوقلا فطعف « لاةف رامت نم لاق هلال ظقعتسا رامت ىنعم نأ ثيدحلا
 هللا رکذ نم رکذ اه توص نم روك ذلا لضفلا صفن + رکذ رغب توصي دق هلال « ظقیتسلا هب توص ال ةءريسفت
 هب سنأتساو رکذلا دوعت نمل كلذ قفتي او , هبقنا وأ ظقیتسا نود داعت ظفل راینخا ىف رسلا وه اذهو « ىلاعت
 . هتالص لوبقو هتوعد ةناجاب كاذب فصلا رم مرک أف هتظقی و همون ىف هسفن ثيدح راص ىح هيلع بلغو
 نونا فيفختو مجلا مضب ةدانجو ۰ نویماش هلك دانسالا عیجر ‹ ىزورملا لضملا نبأ وه ( ةقدص انثدح ) هلق

 هجرخآ و « لسم نب دیلولا نع ةاورلا مظعل اذك (*یناه نب ريمع انئدح لاق یعازر 2۱ نع ) هلو . هتبحم ىف فلتخ

 « “ناه نب ریس نع ناب وث نب تباث نب نمحرلا دبع نع ديلولا نع حلاص نب ناوفص ةياور نم ءاعدلا ف ىنارطلا
 نع محد هل لاقي ىذلا ظفاحلا وهو  قشمدلا مهاربإ نب نحرلا دبع نب مهاربإ نع ًاضيأ هيف یاربطلا هجرخأو
 هيب أ نع مهارب] نعريبكلا مجعملا ىف هجرخأ هناف امهو الإ هنظأ امو ,طاص نب ناوفص ةياورب ان ورقم دل ولا نع هيبأ
 اذکو « محد نع رکذلا ىف نأیرفلا یفعجو هجام ناو دواد وبأ هجرخآ اذکو « ةداجلاك ىعا زوالا نع ديل ولا نع
 نوكي نأ لمتحا ديل ولا نع اهظفح ناك ناف ةذاش ناوفص ةياورو ؛ محد نع ملس نب هللا دبع نع نابح نبا هجرخأ
 ىعازو ألا نع تاياورلا عسيمج ىف ءاج ثيح ظفللا فالتخا نم ثيدحلا رخآ ىف ام هديؤي و « ناخیش هيف ديل ولا دنع
 الو ىل رفغا بر ركذي ملو « همآ هندلو مويك هاياطخ نم ناک, ةياورلا هذه ىف عقوو « حلا ىل رفغا مهلا » لاق هناف
 ىتلا نم فخأ هذه ىف ظفللا فل اخت نكل « رامت نم » هلوق لدب « ليللا نم راعتي دبع نم امو هلوأ ىف لاقو « ءاعد

 نب ريع ةجرت ىف معن وبأ هجرخأ « تيميو ىحي , ديلولا نع ىنيدملا نب ىلع داذ ( دملا هلو كالا هل ) لوق . البق
 دنع اذكو هللا الإ هلإ الود ةعرك ةياور ىف داز (هللا ناحبسو هلل دملا) هلو . هنع نيهجو نم « ةيلحلا » نم .قاه
 دجلا دقت ىلع ىراخبلا ف تاياورلا فلتخت مو . ةيلحلا ىف معن أو هجام ناو ىدمرقلاو اسنلاو ليعامسالا
 . بین قلا مزلتسن الو اولا نآل ةاورلا فرصت نم هنأ رهاظلاو « سكعلاب ليعامسإلا د نع نكل ۰ حيبستلا ىلع
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 « ميظعلا ىلعلا » ىنسلا ناو هجام نباو قاسنلا داز ( هللاب الإ ةوق الو لوح الو ) هلوق
 مهللا : لاق مث ) هلق .

م لوألا ديب و «میونت نوکت نأ لمتصو كشلاب هيف اذک ( اعد وأ « ىل رفغا
 : لاق مه ظفلب ليعامسإلا دنع ا

 رفغ د ظفلب هجام نباو دواد نآ دزع اذک و « ديلولا كش « هل بمجتسا « اعدف : لاق وأ . هل رفغ « ىل رفغا بر

 «اعد مث : لاق وأ « ىل رفغا بر : لاق مث » ینیدملا نب ىلغ ةءاور ینو « هل بيجتسا اعد لاق وأ , ديلولا لاق « هل

 . ىرخألا تاياورلا ىف اذكو « هل » ىليصألا داز ( بيجتسا ) هلق . لوالا قشلا ىلع ىئاسنلا ةاور ىف رصتقاو

 ليعامسالا دنع اذكو « لصو أضوت ناف ٠ تقولا ىنأو رذ ىبأ ةباور ىفو . لص نإ ىأ ( تلبق ًاضوت نا ) هلق

اق . ىنيدملا نب ىلع ةياور ىف اذكحو , ىلصو أضوتو ماقف مزع وه ناف ه هلوأ ىف دازو
 ىلع هللا دعو : لاطب نبا ل

 اهلع هدسح ةمعنب فارتعالاو كلااب هل ناعذإلاو هبر ديحوتب هناسل اجمل هموت نم ظقيتسا نم نأ هيبن ناسا

 « هباجأ هاعد اذإ هنأ هنومب الإ ةردقلا نع رجملاب هل ملستلاو ريبكتلاب هل عوضخلاو هحيبستب هب قیلپ ال مع ههرنيو

 . ىلاعتو هناحبس هبرل ةتيث صلخ و هن لمعلا ماتغي تأ ثيدحلا اذه هغلب نل ىغبنيف « هنالص تلبق لص اذإو

 ٠ لوبقلا الإ ثيدحلا ىف سيل و « ةالصلا لضفب ىراخبلا هجرت هجو : ةيشاحلا ىف ريذملا نبا لاق ( هالص تلبق ) هلق

 مل كلذ الولو ‹ هريغ ىف هنم ىجرأ نطولا اذه ىف لوبقلا نال ةلوضف, مأ ةلضاف تناك ءاوس ةحصلا مزاول نم وهو

 نأ ریظی ینلاو . ىبتنا لطفا هل تيثو هريغ ىلع نيمت نيقيلا نم هيف ءاجرلا برق لجاللف داف مالكلا ىف یکی
هل ذمي مل ةئسح هل هللا لبق نم : هلصح ام ىدوادلا لاق مث نمو ؛ ةحصلا ىلع دئاز ردق انه لوبقلاب دارملا
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 لعآ أ تددو : نسحلا لاق اذهو « بيذعتلا نمأ طابحإلا نمأ اذإو « هطبح مث ايش لبقي الف روم بقاوع

 ىلع ركذلا اذه تب رجأ : یراخیلا نع یوارلا یرب رفلا هللا ديع وبأ لاق : ( ةدئاف ) . ةدحاو :دجل لبق هللا نأ

 ءاملا حتفب ( مثيهلا) هلق . ةبآلا < لوقلا نم بيطلا ىلإ اودهو إل أرقف تآ ىناتأف تم مث یهابتنا دنع ىناسل

أ عم هنأ ) هلوق . ةفيفخ ىلوألا نينونو ةلمهملا رسكب نانسو « ةحوتفم ةثثم اهدعب ةيناتحتلا نوکسو
 وهو ةريره اب

( کل اخأ نإ عقلي هللا لوسر ركذي وهو ) هلق اب هباحعآ ركذي ةريره وبأ ناك ىتلا هظعاوم ىأ ( هصصق ىف صقپ
 

 امب ةحاور نب هللا دبع مالك ركذف هفصو ىف لبق ام ةباكح ىلإ درطتساف مكي هللا لوسر ركذ ةريره ابأ نأ هانعم

 لئاقلاو « لوقلا نم شحفلا وأ لطابلا ثفرلاو « مثيلا عومسملا وه (ركا اغأ نأ ) نق . تايب الا هذه نم هب فصو

 « قشا ا, تقولا ىنأ ةءاور ینو شک الل اذك ( قشا اذا ) هلو . یرهزلا نوکی نأ لمتحيو « ميلا وه ینعی

 ( ىمعلا ) هو . عفت دا اذإ عطس لاقي « عطاسلا فورعلا نايب ( رجفلا نم) هلق ٠ حضاو امهالكو فلتخ یعلاو

 ریخالا تببلا اذه فو < ليللاب هتالص نع ةانک وهو < شارفلا نع هعفرب ىأ ( هبنج ىفاحي ) هو . ةلالضلا ىأ

 نينم ملا ةفص ىف ىلاعت هلوق ىلا راشآ رعاشلا نأكو « مدقت اك شارفلا ىلع باقتلاو رهسلا وه ناعتلا نال ةمجرتلا ینعم

 هذه ىف ةحاور نب هللا دبعل تعقو : ( ةدئاف ) . ةیالا € اعمطو افوخ مع ر نوعدي عجاضلا نع مه. ونج ىناجتت ١

 ىلإ اعجطضم ةحاور نب هللا دبع ناك : لاق ةمركع نع نارهو نب ةبلس قيرط نم ىنطةرادلا امجرخأ ةصق تابب لا

 بنجلا نآل ةءارقلا هنم اهساقلاو كلذ هدحجو ةيراجلا ىلع هاب | امتي ور ىف ةصقلا ركذف هتي راج ىلإ ماقف « هنأ ما بنج

 تائيسلا نم ىرخأ لامعأ ىلع بیذمتلا مدع لامعألا ضسب لوبق نم مزليالو « هفلاخي ىموصنلا رهاظو « رظن ىدوادلا هلاق امف ( ) ١

 لعأ لاو . هبنتف « اهم ارصم دبملا تام

 ىرابلا مق » ۳ ج سم
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 . هقجاوت تدب ىتح كحضف ىنلا طاف ۰ یرصب ىبذكو هللا ىنمآ : ىلاقف . تايبالا هذه لاف قبال
 . ىهتتا مالكلا نسك دوم رعشلا نسح نأ هيف , ثفرلا لوقي ال کل اعأ نإ »ی لوق نإ : لاطب هبا لات
 كلذ نایب و « ةر ره ىنأ مالك نم هنأ ىف رهاظ وه لب ٠ جلي هلوق نم كلذ نأب حصفي ام ثيدحلا قايس ىف سهل و
 . ىلاعت هللا ءاش نا بدآلا باتكح ىف رغهلاب قلعتب ام ةيقب ىتأيسسو . ةقلعلا ىديبزلا اور قايس ىف أيس
 نم ريبكلا ىف یناربطلا اهجرخآ هذه ليقع ةياورو ۰ سنويل ريمضلاف ۰ باهش نبا نع ىأ ( ليقع هبات ) هلو
 ( لا یدییزلا لاقو ) هلق . سنوب ةياور لثم ركذف باهش نبا نع دلاخ نب ليقع هم نع حور نب ةمالس قيرط
 امفلاعو « مثيحلا هيف هخيش نأ ىلع لیقعو سفوب قفئاف ۰ دانسالا اذه ىف ىرهزلا نع فلتخا هنأ ىلا ةراش] هيف
 ناقبرطلا نوكي نأ دمی الو . زمره نب نحرلا دبع ىأ جرعألاو بيسملا نبا ىأ ديعسب هلدبأف یدیبززا
 سنوي ةياور ميجرت ىراخبلا عینص رهاظ نکل و , رثكم ثيدح بحاص ىرهزلاو « تابثأ ظافح مهناف نيحيمس
 ىف قاريطلاو ريغصلا خیراتلا ىف ىراخبلا ابلصو ةقاعملا هذه یدیب زلا ةياورو یدیب زلا فالخم « هل ليقع ةعب ات

 ناك کل اعآ نإ : هصصق ىف لوقي ناك ةريره ابأ نا د هظفلو هنع ىصخلا ملاس نب هللا دبع قيرط نم اضيأ ريبكلا
 مالك نم ىلوآلا ةياورلا ىف هلوق نأ نيبي وهو : تايب الا ركذف ةحاور نب هللا دبع وهو « ثفرلاب سيل ارعش لوقي
 الإ ) هلق . یمودسلا وه ( نامنلا وبأ انثدح ) ےل . لعأ هقاو لاطب نبا هب مزج ام فالخ افوقوم ةرره أ
 لئاوأ ىف مدقت دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هدناوف ةبقب ابو هيلا ىب تراط الإ ظفلب ريبعتلا ىف ىتأيس (هيلا تراط
 ( ليللا نم یلصی ) رع نبا ىأ ( هللا دبع ناكو ) هلق . لر ةصقلا نود رع نبا نع رخآ هجو نم دجهتلا باوبأ
 . ردقلا ليل ىأ (اهنأ ) هلوقو . ةباحصلا ىأ ( اوتاكو ) هلوق . ملاس نع هوحن مدقت دقو « عفان مالک وه
 ىف ىفوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « رخاوالا رشعلا نم, هریفل و « مشكلا اذک ( رخاوألا رشعلا ىف اهرحتيلف ) هلو
 بوبآ ةجرت ىف هركذي ملف ردقلا ةليلب قلعتملا ثيدحلا اذه فارطالا ىف یزلا لفغأ : ( هيبنت ) . مايصلا رخاوأ

 قيفوتلا هاب و . هيلع دراو وهو « رمع نبا نع عفان نع

 رجقلا تک ىلع ةموادلا يصاب - ۲
 كا رج نع عبر نب رف تل دح لاق بو لأ نبا "وه دیس انت دح ديزي 'نب هلا دارو = ۹

 « تانکر نام ىلع من « ءاشملا لم *ىنلا لص » تلاف امنع للا ضر ةشئاع ن ةماَس ىلأ نع كلام نبا

 ۱ « ادبأ اعذب نكي لو « نيمادنلا نیب نیتمکر و « اسلاج نیتک رو

 یرقلا وه ( دیزب نب هللا دبع انثدح ) هلق ٠ ارضح و ارفس ىأ ( رجفلا یتمکر ىلع ةموادملا باب ) هلق

 يأ نع ةعيبر نب رفعج نع هاورف بيبح ىبأ نب ديزي نع ثيللا فلاح ( ةملس یی نع كلام نإ كارع نع ) هلوق
 ديزيلو . هنع هلمح مث ةطساوب ةلس ىبأ نع هذخأ ارفعج نأ كو « ىئاسنلاو دمحأ هجرخأ . ادحأ امهنيب ركذي | ةلس
 . طعأ هللاو , نيخيش هيف كارعل نأكو « لم هجرخأ ةشئاع نع ةورع نع كلام نب كارع نع هاور رخآ دانس] هيف

 "لصب ناک» هظفل و ثيللا ةباور ىف وهو « رتولا ركذ هيف سيلو « يلص مث » ىف هلا ةاور ىف ( لصد ) هل



 ۳ ۱ ۱۱۲۱ - ۱۱۰۹ ثيدحلا

 , ةماقإلاو ناذآلا نيب ىأ ( ن ءادنلا نيب نيتمكرو ) هلوق . « سلاج وهو نيتمكرو انا امست ةمكر ةرشع ثالث

 نه ريثك ىبأ نب ىحب ةياور نم لسلو « « نيتعكر عكريف حبصلا نم ىلوالاب نذؤي ىح لهم مث » ثيللا ةاور ىفو

 هب لدتسا ( ادبأ امبعدي نكي لو ) هلو . « حبصلا ةالص نم ةماقإلاو ءادنلا نيب نيتفيفخ نيتعكر ىلصي » ةملس ىنأ

 نیشکر لا یر نسحلا ناک » ظفلب هنع ةبيش ىبأ نا هجرخآ یرصبلا نسحلا نع لوقنم وهو « بوج ولاب لاق نم

 نوبحا حماج فو . ةفينح ىبأ نع هلثم ىنانيغرملا لفن و . حبصلا ةالص انه رجفلاب دارلاو « نیتبجا و رجفلا لبق

 نأ ىف ميدقلل ةيعفاشلا ضعب هب لدتساو « زج مل رذع ريغ نم ادعاق امهالص ول , ةفينح نبأ نع دايز نب نسلا نع

 ال ليلا ةالص ابلضفأ : هياحصأ ضرب لاقو . رتولا ابلضفأ : ديدجلا ىف ىعفاشلا لاقو . تاعوطتلا لضفأ رجفلا یتکر

 ةيب رعلا بتک ىف ررقت « ادب  هلوق : (هيبنت ) . لسم دنع ةريره ىبأ ثيدح نم دجهتلا باوبأ لوأ ىف هركذ مدقت

 ةضلابلا لیبس ىلع تركذ اهنأب روكذملا ثيدحلا نع باجيو . طقب دكؤيف ىضاملا امأو « لبقتسال لمعتست اهنأ

 هكرتي ال هبأد كلذ نأك لبقتسلا یرج ضال ءارجإ

 رجلا شکر دعب نما لا ىلع حس بسا - ۳

 ۰ نمألا هقش ىلع محلا رجفلا یک ىلص اذإ ففي ولا ناك : تلاق اهنع للا یضر ةشئاع نع ريب زا

 وه ( دوسآلا وبأ ) هلوق . ةرملا ةدارا ىلع ابحتفب و. ةثيملا دارملا نآلل ةمجعملا داضلا ركب ( ةمجضلا باب ) هلوق

 قرغتسال هيلع عجطضا ولف راسيلا ةبج ىف بلقلا نأ هيف ةكحلا لبق ( نمي الا هقش ىلع ) هلوق . ةورع منب یلفوملا

 ناك اذإ متي ام عاجطضالا نأ هيفو . قرغتسي الف اةاعم بلقلا نوکیف نييلا فالخم « ةحارلا ىف غلبأ هنوكل امون

 نبا امهجرخآ اک ناطیشلا ةعجض یه ىعخنلا مهار] لوقو ؛ عاجطضالا دوعسم نا راكنا امأو . نم الا قشلا لع

 رخآ ىف لاق هناف همتحت ركن أ ام] هنأ ىلع لدي دوعسم نا مالكو « هلعفب ملا امهغلبي مل هنآ ىلع لوم وف : ةبيش نآ

ور ىتح كلذب ذش هن اف ةعدب هنأ رمع نبا نع ىكح ام اذكو , لصف دقف لس اذإ : هءالك
 نم بصح مآ هنأ هنع ى

 هتيعو رشم لاوقألا حجرأو 0 عاجطضالا هبجعي ال ناك هنأ نسحلا نع ةبيش ىبأ نا جرخأو 1 مد.ةت اک عجطضا

 عجب لو نيتك را دعب ثدحن نم اپ - ٣٤

 يضر ةشئاع نع ةلَس ىبأ نع رضا وبأ كلاس ىنثدح لاق "نايفُس انثدحر کا نب رشب ازم -

 « ةالصلاب ندوب ا هلإو ىح ةظقينثمم تنك ناف رجفلا ةن لص اذإ ناك ا ینا نا » اهنع نا

 كاذب و « الع موادب نكي مل عقلي هنأ ىلإ ةمجرتلا هدب راشآ ( عجطضب ملو نيتمكرلا دعب ثدحت نم باب ) هل

 لع هربغ و دواد ىنأ كس هر ره ىنأ ت اح ىف كلذب دراولا مالا اولحو ؛ بوجولا مدع ىلع ةمألا جتحا

 نا مزج ه و دجهتلل الإ كلذ بحتسي الف اذه لعو 3 حبصلا ةالصا طاشنلاو ةحاراا كلذ ةدئافو « بابحتسالا

 بآدی نت هنکل و . ةنسل عجطضي مل علب ىنلا نا لوقت تناكةشئاع نأ قازرلا دبع هجرخأ ام هل دهشيو « ىفرعلا
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 الف اذه لعو ؛ حبصلا ةالصو رجفلا ىتمكر نيب لصفلا اهتدئاف نإ ليقو . مب مل وار هدانسإ ىف  حيرتسيف هئليل
 لاتو « قببلا هاکح هريغو مالكو یثم نم لصفلا « لصحم ام لكب ةنسلا یدأتت : یعفاشلا لاق مث نمر . صاصتخا
 ىلإ ىثملاب لصفلا نا : ثيدحلا ىوار ةر ره وآ لاق دقو < ةربره ىبأ ثیدح رهاظل ةنس هنأ راتخلا : ىوونلا
 املا هيلع هدرو « حیصلا ةالص ةحصل اطرش هلعجو « دحأ لک نع بجي لاقف مزح نبا طرفأو نكي ال دجسملا
 هلأ قحلاو « لاقم هظفح ىفو هب دابز نب دحاولا دبع درفتل ثيدحلا ةحص ىف هعبت نمو ةيميث نبأ نعط ىح هدعب
 «رداقلاب كلذ صتخم : لاق قلطأ نمو « نم الاب ديقتي ال لصفلا هب دارملا نأ ىلإ بهذ نهو . ةجحلا هب موقت
 مزح نب! نأ الإ « لقت ىلع هيف فقأ مل؟ رسبألا ىلع عجطضي وأ عاجطضالاب “ىوي وأ بلطلا طقسي لبف هريغ امأد
 بهذو .. هدعب ىذلا بابلا ىف أيس اک بدنلا ىلع هب مالا لمحو ءالصأ ريالا ىلع عجطضب الو یو .: لاق
 نع لقنپ مل هنأب انخویش ضمب هاوقو « رم نبا نع کم وهو دجسلا نود تببلا ىف اهب ابحتسا ىلإ فلسلا ضعب
 . ةبيش ىلأ نا هجرخآ دجسلا ىف هلعفي نم بصع ناك هنأ رمع نا نع حصو < دجسلا ىف هلعف هنأ علي ىنلا
 هرهاظ ( عجطضا الإو ىنثدح ) هلق . هدعب ىذلا بابلا ىف كلذ دنتسم رکذنسو ( رجفلا تعكر ىلص اذإ ناك) هلو
 نبا هل مجرت اذکو « ةمجرتلا ف فتصلا حنج اذه ىلإو « عجطضي مل اچ اذإو « اهثدح ۸ اذإ عجطضي ناك هنأ
 ىدهم نب نمحرلا دبع نع دحآ دنع عقو ام كلذ ىلع ركعي و « رجفلا ىتمكر دعب عاجطضالا كرت ىف ةصخرلا » ةزخ
 ثدحت یظقب تنك ناف « عجطضا هئالص نم غرف اذاف ؛ لیلا نم لصب ناك , ثيدحلا اذه ىف رضنلا بأ نع كلام نع
 مانی نأ ام اهثدحي نأ اباق « لاح لک ىلع عجطضي ناك هنإ لاقي دقف « نذؤملا هیت یح مان ةمئاذ تنك ناو « ىعم
 رضنلا بأ نع كلام ةياور نم دجهنلا باوبأ لبق فنصملا هجرخأ ام هنيب و « عجطضا ىأ مان اطوقپ دارملا نكل
 ىتح ) لوق . « عجطضا ةئان تنک ناو « ىعم ثدحت ىلظقي تشک ناف » ظفاب ةبلس ىبأ نع امیج ديزب نب هللا دبعد
 بابحتسا مدع ىلع هب لدتساو « ىدون ىتح » ىنهمشكلا ةياور فو ۰ ةليقثلا ةمجعملا حتفو هلوأ مضب ( نذؤي
 مدقت اک بوجولا مدع ىلع انايحأ اهل هكرت لدي لب ‹ بابحتسالا مدع اپکرت امر هنوک نم مزاپ ال هنأب درو . ةمجضلا
 لبق رتولا دعب عقو لَ هعاجطضا نأ سابع نبا ثيدح ىف رتولا باوبأ لوأ ىف مدقت : ( هيبنت ) . بابلا لوأ
 هنأ هتیاغو « رجفلا ةالصو ليللا ةالص نيب لب همون هب دارملا نال ةشاع ثيدح كلذ ضرامب الو ؛ رجفلا ةالص
 نم لسم هاور ام امأو . اضيأ بوجولا مدع هنم دافتسيف حبصلا ةالصو رجفلا یتمکر نيب مجطضي مل ةليللا كلت
 ةورع نع ىرهزلا بامصأ هفلاخ دقف رتولا دعب عجطضا لَ هنأ ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع كلام قيرط
 لعأ هللاو . عاجطضالا بابحتسا كرت ىلع هب جتحا نم بصي لو « ظ وفحا ومو رجفلا دعب عاجطضالا !ورك ذف
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 نم ءاهتنالا دسب 44 48 س ىف ىنأت ۱۱3۷ ۰۱۱۲۲ 0۱۱۲۵ ۰ ۱۱۹4 ۰ 1158 1155 ماراپ ةتسلا هثيداحأو ۲۰ مقر بابا ( )١
 كانه كلذ ىلع حراشلا هبنیسو ۱۱۷۱ مقر ثيدحلا حرش



 ۵ ۱۱۷۰۰ ۱۱۹۸ ثيدحلا

 كاذ وه : نايفس لاق « رجفلا تدك هو رب مه
 تلق : هرخآ ىفو « نيتعكر ىلصي ناک » هظفل و روکذ ملا ثيدحلا هيف داعأ ( رجفلا ىتعكر دعب ثيدحلا باب ) هلق

 خيش ىنيدملا نب ىلعوه « نايفسل تلق ه لئاقلاو . كاذ وه : نامفس لاق «رجفلا تعكر » هيورب موضعب ناف نايفسل

 هلأس هنأ كلام نع رمع نب رشب قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأ اذک كلام « مهضعب » هلوقب هدارمو « هيف یراخیلا

 ىورزخا نمحرلا دبع نب ديعس نع ةعزخ نبا هجرخأ دقو « هركذف ملاس نع ىنثدخ رجفلا عولط دعب ملکتی لجرلا نع

 الخ حبصلا ةالصو رجفلا یتمکر نيب مالكلا زاوج ىلع هب لدتساو « رجفلا یتمکر ىلصي ناك» ظفلب ةئيبع نا نغ

 ءاثعشلا نأ و مهاربإ نع اجي هجرخأو هنع تش الو دوءسم نا نع ةبيش ىلأ نا هلقن دقو ۰ كلذ هرک ىم

 ةدايز ءىبأ » هلوقو ءىبأ ىتثدح رضنلا وبأ ملاس لاق » نایفس نع خسنلا ضعب ىف انه عقو : ( هيبنت ) . امهريغو

 وار ىتثدح لعاف نأ هل ةربخ ال نم ضعب نظف ةفصلا ىلع مسالا ميدقت اهلع لمح ضحم طلغ یه لب ‹ اف لصأ ال

 رضنلا ىفأ نع نايفس نع كح ا نب رشب نع ابیرق دنسلا اذهب ثيدحلا مدقت دقو « ىبأ ظفل دنسلا ىف دازف ملاس ريغ

 هجرخأ دقو « ةلس ىبأ نع رضنلا نأ نع كلام ةياور نم هلبق ىذلا ف اذكو , دحأ امهنيب سيل ةملس ىلا نع

 ىف ال الصأ ةياور كلذ عم رضنلا ىبأ دلاول سيلو « ةماس ىنأ نع رضنلا وبأ انثدح نايفس نع هدنسم ىف ىديملا

 قيفوتلا هاب و . أطخأ دقف اهداز نف هريغ ىف الو حرحصلا

 اءاوطت اهانت نمو « رجفلا تک دمت بيسي - ۷
 نع ريع نب رديبع نع هاطع نع بج "نا انہ لح دیس نب یی ان لح و رع "نب نایب شم -

 ۵ رجفلایتکر ىلع ادهامت هنم دشآ لفاونلا نم ءىش ىلع كَم ىنلا نكي مل » تلاق اهنع هلا ىر ةشئاع

 . رجفلا ةنس ىأ « اهامس نمو » لمتسلاو ىو ا ةباور ىف ( امام نمو رجفلا تعكر دهاعت باب ) هلق

 يأ ةياور نف ٠ هقرط ضعب ىف درو ام ىلإ عوطتلا ظفلب راشأو ٠ لفاونلا ظفاب بابلا ىف هدروأ ( اعوطت ) هلق

 « ريمج نب ديبع ىنثدح : لاقف ؟ عوطتلا نم ىه وأ رجفلا انمكر ةبجاوأ ءاطعل ثلق د قبلا دنع جرج نبا نع مصاع

 قيقش نب هللا دبع قيرط نم لسم دنعف . رخآ هجو نم اعوطت اهتيمت اضيأ ةشئاع نع ءاجو . ثيدحلا ركذف

 ( نایب ) هو . « نيتعكر ىلص رجفلا علط اذإ ناكو » هيفو ثيدحلا رك ذف « مقلب ىنلا عوطت نع ةشئاع تلأس م

 نب ريهز نع لسم ةياور ىف ( ءاظع نع) هلق ١ ناطقلا وه ديعس نب یحو 1 ةفيفخلا ةيناتحتلاو ةدحوملا حتفب

 مكح نب ىح نع ة زخ نبأ ةياود ىف ( ريم نب ديبع نع ) هلوق . « ءاطع ىنثدح ه خرج نبا نع ىحب نع برح

 « ةدهاعم دشآ و ةعزخ نبا ةءاور ىف ( ادهاعت دشأ ) هلوق ٠ « ری نب ديبع ىربخأ » هدنسب ديعس نب یحم نغ

 نبا داز « رجفلا لبق نيتعكرلا ىلإ هم عرسأ ريخلا نم ءىش ىلإ هتيأر ام » جیرج نبا نع صفح قيرط نم لسمو

 « ةمينغ ىلإ الو » هجولا اذه نم ةميرزخ

 ت 2 ۶ 7 3 0
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 تا ضر اع نع ههبأ نع ةورع ی ماشه نع كلام ان ربخا لاو بم ود 5 هللا دبع شرم بس ۷ م
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 نیک رحبصلاب ءادشلا حس اذإ ىلصي "مت « کر ةرشع ثالث ليلاب لص كو هلا لوسر ناك» تلاق اهنع

 يع نع نرعحرلا دبع نب دمع نع ةبعش انت ادح رفج "نب دن اندح لاق راب نب دع از = ۷۰۱

 اب انّثادح ریهز ادق دح سنوي نب دمحأ ان دحو . ع . إب ءئبلا ناک» تلاق اهنع لا یضر ةشلاع نع ره

 فقم ب بلا ناك» تلاق امنع فا ۍضر ةشئاع نع ةر نع نمحرلا بع نب ردت نع ديعس با وه
 : « باتکلا ”مأب أرق له : ”لوقأل ىنإ یتح حبصلا ةالص لبق نیت نيتمك زا

 فلاخ ( ةمكر ةرشع ثالث ) هل . لوهجلل ءانبلا ىلع « أرقي » مضب وه ( رجفلا ىتعكر ىف أرقي ام باب )

 : كانه امهنيب عمجا قیرط مدقن دقو « ةرشع یدح] ىلع ديزي نكي مل » ةشناع نع ةماس ىبأ قیرط نم ابیرق ىضم ال

 هب مجرت الو : تلق . رجفلا مكر فیفخت نوکت نأ ةمجرتلا هذه قح ناك : ليعامسالا لاق ( نيتفيفخ ) هل
 ىنأ نع یک لوق وهو < الصأ رجفلا ینکر ىف أرقي ال هنأ مز نم فالخ ىلإ راشأ هنأ وهو هیجو هجو فنصملا

 تدارأ اهتأكف ةفيفخ اهئوكب ةالصلا تفصو ولو < ةءارقلا نم دب ال هنأ ىلع هبنف « ةيلع نب مهاربإو مصالا ركب

 نييعت هطرش ىلع هدنع تبني مل هلال كلذ ىلع رصتقاو  اهریغ ريس ءىش عم اهأرف وأ « اعرسم طقف ةحتافلا ةءارق

 لوأ ىف حبصلا ةالص ىلإ ردابیل : ليقف امهفيفخت ةكح ىف فلتخاو ..دعب كلذ نم دروام رکذنسو « امهف هب أرقي ام

 ىف لخديل ليلا ةالص ىف حنصب ناك اک نيتفيفخ نيتمكرب راهنلا ةالص حتفتسبل : ليقو « یطرفلا مزج هبو تقولا
 نب دمج نیا ىأ ( نمحرلا دبع نب دم نع ) هو . لعأ هاو . مان دادعتساو طاشنب لضفلا ىف هچ اش ام وأ ضرفلا

 دعس نب نحرلا دبع تنب یه « ةرمع هتمع نع  هلرقو . هللا دبع هدج مسا لاقيو « ةرادز نب دعس نب نحرلا دبع
 نامنلا نب ةئ راح نب نمحرلا دبع نب دمع هنأ ىديملا هعبتو دوعسم وبأ معزو . هيبأ ةمع ىهف اذه ىلعو « ةرارز نبا

 ةرمع نأ كلذ ديؤي و ء ائيش لاجرلا بأ نع وري مل ةبعش نإ : لاقو كلذ ىف بيطخلا همهوو « لاجرلا وبأ ىراصفالا

 نع مزح نب ورحع نب دمج نب ركب ىلأ نع : لاقف ةبعش نع ىسلايطلا دواد وبأ هاور دقو « هتمع ال لاجرلا ىنأ ما

 ( سنوي نب دمحأ انثدحو ح)) هی . ناخيش هيف ةبعشل نوكي نأ هظفح ناك نإ لمتحيو . اضيأ هيف هومهوو « ةرمع
 . قنعجلا ةيواعم نبا وه ريهزو ۰ ىراخبلا هللا دبع وبأ فنصلا وه لاق لعافو « انثدح و لاق » رذ ىفأ ةياؤر ىف

 لصالا ىف اذک ( نمحرلا دبع نب دم نع) هلق . ىراصنالا وهو لصالا ىف اذكديعس نبا وه ( ىح انثدح ) هلق

 دنع ديعس نب يج نع صوحألا وبأ مزج كلذبو ‹ ةرمع ىخأ نبا وهو هلبق ینلا وه هنأ رهاظلاو بوسنم ريغ
 لاق ديعس نب يع نع ءاور لالب نب ناملس نأ للعلا ىف ىنطقرادلا ركذو : یح نع نورخآ هعب انو « لیعاعمالا

 « لاجزلا ونأ وهو ةرمع نب دم نب ىح نع ملاص نب ةيواعمو لسم نب زيزعلا دبع هاور اذکو « لاجرلا وبأ ىنثدح

 هيف یحو < لوألا ىطقرادلا حجر نكل ‹ ناخیش هيف یحیل نوکی نأ لمتحیف نمحرلا دبع نب دم هنأ مدقت دقو

 . نينثا دانسالا نم طقسأف ةشئاع نع ديعس نب ىح نع كلام هاور دقو « ۲۱) ةمهوم ىحي نع ىرخأ تافالتخا

 ةموهوم :ةقسف ىف ( ) ١



 3 ۱۱۷۱ ثيدحلا

 : ( هيبنت )؟ ال مأ : ةروك ذل ياورلا ىف كلام داذ « نآرفلا مأب » یو ةياور ىف ( باتكلا ماب أرق له) هلوق

 هيف ىراخبلا خ.يش رفعج نب دمع نع دمحأ هجرخأف ةبعش ظفل امأو « ديعس نب ىح ظفل ىلع نالا ىراخبلا قاس

 هاور اذکو « باتکلا ةحتافب امهف أرقي مل : لوقأ . نيتعكرالإ لصي م وأ نيتمكر لص رجفلا علط اذا , ظفلب

 ةبعش نع ناطقلا ىح نع اضيأ دمحأ هاورو : نيتمكر الإ لصي مل وأ : لقي مل نكل ةبعش نع ذاعم قيرط نم سم

 هنأ معز نم هب كلمت دقو , باتكلا ةحتافب امهف أرق له : لوقأف نيتمكر الإ لصي مل رجفلا عل اط اذا ناک و ظفلب

 ىف تکش ابنآ اذه یعم سل : ىطرقلا لاق . ا ا كر

 ةبسنلاب أرقي مل هنأك راص رجفلا ی کر :ءارق ف ففخ الفا E و یو ارق

 . هنالص نم اهريغ ىف اهتءارقل هتبظاوم ىلإ ةراشإ ركذلاب نآرقلا مأ اهصيصخت ىفو : تلق . تاولصلا نم اهريغ ىلإ
 لبق نیتمکر ىلصي لصي لي هللا لوسر ناكد تلاق ةشااع نع قيقش مش نب هللا دبع نع یوق داسا هجام نا ىور دقو

 ی نالو « دحأ هلل وه لقو نورفاكلا اأ اب لق: ريفا یتکر قانچ أرقي ناتروسلا معن : لوقي ناكو رجفلا

 امبف أرق » تلي هنأ ةريره ىلأ ثيدح نم لسلو « امج . امهف أرقي ناك» ةشناع نع نيريس نب دمع قيرط نم ةبيش

 نم ىدذمرتلاو « امج امهف أرقي تاکف اربش هلي یا تقمد د رمع نبا ثيدح نم اسنلاو ىذمرتلاو « ام

 اهبتءارق ف بیغرتلا لع لد ام رباج نع نابح نبالو « سنآ نع رازی اذكو « دييقت ریغب هلثم دوعسم نبا ثيدح

 یفاشلا نع یو فو « كلام لوق وهو رآرقآ مآ ىلع امف ديزب ال هنأ ىلع بابا ثيدحي لدتساو . امف

 ىم : !ولاقو « روهجبا لاق كاذبو « روكذملا ثيدح اب المع ةحتافلا عم امهف نيت روك لا نيت روسلا ة اق باتا

 ۳ اهتءارقب هعارسال كاذو  اهريغ الا مض وأ اهلع ارصتقم ىأ « نآرقلا مأب امف أرق له » ةشئاع لوق

 ةءارقلا ةلاطإ ىلإ میضعب بهذو . هيلا ةراشالا تمدقت اک اهنم لوطأ نم لوطأ نوکت ىح : ةروسلا لتر نأ داع

 قو ريبج نب ديعس لسص نم اعوف س اثيدح هيف قجبلا دروأو « یعخناا نع لقنو « ةيفنحلا رثك أ لوق وهو أمهف

 لقث و , رجفلا ىتعكر ىف اهكردتسيف لیلا ةالص ىف هتءارق نم ءیش هتاف نمي, كلذ مهضءعب صخو « مسی مل وار هدنس

 ىف ةءارقلاب ربجلا ىلع هب لدتساو ۰ ىرصبلا نسحلا نع حیحص دنسب ةبيش ىبأ نبا هجرخأو . ةفينح ىنأ نع كلذ

 ثيدح نم ةالصاا ةفص ىفمدقت اک ةروسلا ضعب هتءارقب فرع كلذ نوکی نأ لاهتحال هيف ةجح الو ؛ رجفلا سكر

 « ةءارقلا امف رسي » ةروكذملا نيريس نبا ةباور ىف نأ كلذىلع لديو « انايحأ ةبآلا انعمسی» ربظلا ةالص ىف ةداتق ىنأ

 عم اهركذي مل هناآل ةالصلا ىف ةحضافلا ة ءارق نیعتی ال هنأ ىلع ةروكذملا ثيداحالاب لدتساو « ربلا دبع نبا هحمس دقو

 3 انمآ اولوق ) رجفلا مكر ىف أرقي ناك یی هنأ سابع نبا ثيدح نم لسم یورو . صالخالا قروس

 لوق نأ هديؤيو . اف سمالا حوضول ةحتافلا ركذ كرت هنأب بيجأو .©0نارمع ل آ ىف ىلا ىرخالا نو « ةرقبلا ىف

 لعأ هللاو . اهتءارق نم دب ال هنأ هدنع اررقم ناك ةحتافلا نأ ىلع لدف « ال مأ ةحتافلا أرقأ ىردأ ال , ةعئاع

 وهو دعب یالا بابلاب اهنيب لصفلا لوصألا رثك أ ىف عقو رجفلا ىتمكرب ةقلعتملا ةتسلا باوب لا هذه : ( هینت )

 اهضعب ولتي اهداريإو اهنع ,ريخأت نم لوصالا ضعب ىف عقو ام باومملاو « ىنثم ىنثم عوطتلا ىف هاچ ام باب د

 مم یناور ىدحإ ىف امیرص كلذ هاج ا« ةا 4 نیو انتي ءاوس ةلك ىلإ اولامت باتكلا لهآ اي لق > یلامت هلوق یہ ( )١



٩ CAدجلا باتک -  

 كلذ ىلع لد و . ضعب ىلإ باوب لا ضعب مض دنع ةاورلا ضعب نم عقو كلذ نأ رهاظلا : ديشر نا لاق . اضعب :
 ثدحت نم باب و هلوق تحن لخدأ ىذلا ثيدحلل نیبلاک « رجفلا یتعکر دعب ثيدحلا باب د هلوقي :بابلا اذه عبتأ هنأ
 رجفلا تعكر فنصملا مض الو . یبتنا ثيدحلا ةداع) ةدئاف نيبتت اذهو « رجملا اتمكر امہ دارملا ذإ « نيتعكرلا دعب

 عرشلا ىف رجفلا نأ اک ليللا ةالص نم قيقحتلا ىف برخملا امو « راهنلا رتو برغملا نأ درو اک هنم امم.رقل دجهتلا ىلإ
 لعأ هللاو . راهلا ةالص نم

 ۱ مدا 89

Skقلتم ىف وا ىف ءاج ام سیا  

 pe ف یر یره لاو E ۳ راجو ا رک ىأو راع ن اد و

 راهملا نم نيقثلا لكى تر “لإ انضرأ ءا اا ئرامنألا لس نب یک لاقو

 هللا دبع ù راج نع ردا ن دمع نع یلاولا ىبأ | نب نجرا دبع اناكح لاق 2 ةبدتق اش - ۲

 : لوق نارفلا نم ةروسا نم روم قةراتسالا السی كك نا ”لوسر ناك » لاق اهنع هللا یضر

 كلردقتسأو . كاسب كريختسأ ی ما : 31 مث « ةضيرفلا ريغ نم نيتك مکلف ما اب < دحأ ماذا

 ما يلا مالع تناو أ الو و« فا ریش ناف ٠ را الصف ن لس ؛ كتردقب

 ی درلقاف هلجآو ىرصأ جاع : لاق وأ  ىرمأ ةبقاعو یشاعمو ىنيد ىف یل ر الا نأ ل "تنك نٍ|

 : لاق وأ - یرم أ ةبقاع و یشاعمو ىنيد ىف یل رش 6 اا نأ لت تنك ناو . هيف ىل كراب "مث « یل هریو

 ىمسيو : لاق . یضرآ "م « ناك ثيح يملا یل 'رذقاو « 4:ع ینفرصاو ین هف صاف - هلجاو یرمآ لجام ىف

 « "هتحاح

 [ ۷۳۹۰ م ٩۲۸۷ : ىف هافرط ۱۱۹۲ ثيدحلا ]

 نبورغ نع را نب هللا دبع نب ماع نع دیعس نب هللا دبع نع مرا ت کلا اشو - ۳

 دحسأا لخد اذإ دا و نفس تم یبلا لاق : لاق هنع "لا 7 ضر ىراصنألا ىعبر نب ةدانق ابأ 2 رژ ریس

 6 نتمکر 1 1 نوع ر ا الو

 نب سنأ نع حاط ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع ام انّربخأ a دبع شرو - 4

 « فرصنا 7 « نیتکر لا لوسر ال ىلص » لاق هنع هللا یضر كلام

 نب هللا دبع نع 1 يف:ريخأ لاق باپش نبا نع ليقع نع ثييللا انت دح ريكس نا اشا - ۶

 دعب نيتك رو رباغ اا د نيتمك رو اک ةا هلا لوسر مم تیاص » لاق اهنع هللا یطر رع

 « ءاشعلا دع ر و برغلا ذمب نیک رو ةا



 ثيدحلا ۱۱۹۷-۱۱۹۹ 1٩

 هلل يضر هلل دبع نب راج تم لاق رانید "نب ورم انّربخأ مش ان ريخأ لاق مدا اش - ۰
 ۳ 2 مها 4 ۶ رو و م 5

 « نیتنکر لّصیلف  جّرخ دق وأ  بطخم مامإلاو ك ٌدحأ ءاج اذإ : بطخم وهو فا لوسر لاق » لاق امنع

 يضر رع نبا ىلإ » لوقی ًادهاج تمم کلا نایت نہ فیس نت دح لاق می وأ |شزو - ۷

 « جرخ دق هب هلا لودر دجأن تابقأف لا ةبسکسلا لحد دق و لا لوسر اذه : هل ليقف نم ىف ادع لا

 : لاق ؟ بأف تاق من : لاق ؟ ةبمكسلا ىف يَ للا ”لوسر ىلص « هلال اب : تاق « اق بالا دنع الالب جو

 ۱ . « ةبمكلا هجو ىف نيتك ر لصف جَرَ "من « نيتناوطسألا نيتاه نب

 ادغ » نابت لاو « ئحضلا تدك هي بلا ىلاص وأ » هنع هلا ضر ره ربآ لاق : هللا دبع وبأ لاق

 « نيتمكَر مكرف «هءارو افتصو ژاهنلا دعما امکسمب هنع هل ىر ركب وأو هب هلا ةلوس ر"ىلع

 نيبي نأ هدوصقم : ديشر نا لاق « راهناو لسيللا الص ىف ىأ ( ىنثم ىنثم عوطتلا ىف ءاج ام با ) هلوق

 ( دم لاق ) هلق . نيتنث لک نم لسب نأ « ىنثم ىنثم » ثيدحلا ىف هلوقب دارملا نأ اهدروأ ىلا راثآلاو ثيداحألاب

 هناکن رامع امأ ( ىرهزلاو ةمركعو ديز نب رباجو ىنأو رذ أو رامع نع كلذ ركذيو ) هلو . فنصلا ره

 دجسسملا لخد هنا » رساب نب راع نع ماشه نب ثراحلا نب نحرلا دبع قیرط نم ةبيش ىبأ نبا هاور ام ىلإ راشآ

 كلام قيرط نم اضيأ ةبيش ىبأ نبا ءاور ام ىلإ راشأ هنأكف رذ وبأ امأو . نسح هدانسا « نيتفيفخ نيتعكر لصف

 هثيدح ىلإ راشأ هناك سنأ امأو . « نيتمكر اهدنع لصو ةيراس ىتأف دجسملا لخد هنا » رذ ىنأ نع سوأ نبا

 راج امأو . ارصتخ بابلا اذه ىف هركذو « فوفصاا ین مدقت دقو نيتمكر مهتيب ىف مهب مب ىنلا ةالص ىف روهشملا

 ىبأ نع ةرامت نإ ىرح نع ةببش ىبأ نبا ىورف ةمركع امأو ؛ دعب هيلع فقأ لف ىرصبلا ءاثمشلا وبأ وهو ديز نبا

 لاقو) هلوق . الوصوم هنع كلذ ىلع فقأ لف ىرهزلاامأو « نيتمكر هيف لصف دجسلا لخد ةمركع تيأر » لاق ةدلخ

 رابك كردأ دقو ‹ ةئبدملا ىأ ( انضرأ ءاهتف ) هو . اضيأ الوصوم هيلع فقأ مل ( حلا ىراصفالا ديعس نب یحم

 ةينام بابلا ف فنصلا دروأ مث كلام نب سن أك ةباحصلا راغص نم البلق قحلو « بيسملا نب ديعسك اچ نيعب ات

 هيلع مالكلا ىقأيسو ةراختسالا ةالص ىف راج ثيدح امهوآ : ناقلم» نائئاو 8 وصوم ابنم ةّس ةعوف رم ثيذاحأ

 سنأ ثيدح اما . ةالصلا لئاوأ ىف هيلع مالكلا مدقن دقو دجسملا ةيحت ىف ةداتق ىبأ ثيدح امنات « تاوعدلا ىف

 قأیسو ضئارفلا بناور ىف رع نبا ثيدح اهعبار < فوفصاا ىف مدقت دقو ماس مأ تيب ىف لي ینلا ةالص ىف
 باتك ىف هيلع مالكلا قبسو بطخ مامإلا و ةيحتلا ةالص ىف راج ثيدد اهسماع ؛ هاي ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا

 مالكلا ىتأيسو 2:2 باوبأ ىف مدقت دقو ةبمكلا ىف للي ىذا ةالص ىف لالب نع رع نبا ثيدح اهسداس « ةعجلا

 ىف أيس ثيدح نم فرط اذه « ىحضلا ىتمكرب لب ىنلا قاصوأ ةريره وبأ لاقو » هلوف اهعباس « جحلا ىف هيلع

 : ارصتخع و الواعم عضاوم ىف مدقت ثيدح نم فرط وه « كلام نب نابتع لاقو , هلوق اهنءاث « هماهتب مايصلا باتك

 ثيداحألا هذ مب فنصلا دارمو . « ةعاج لفاوئل ةالص باب » ىف ابيرق ىتأيسو « تويبلا ىف دجاسلا باب ه ىف اهنم
 ٠ ليللا ةالص ىف نيتمكر لك نم ملستلا روبجلا راتخاو ‹ ةلوصوم امب رأ نوکی رانا ىف عوطتلا نأ معز نم لع درلا

 يرابلا عف « ۳ سال سم



 دجهتلا بانک ۔ ۱۹ ۵:

 مدقت دقو ۰ كلذ ىلع ةدايزلا !ومرکو عیرالا و نيتنثلا نيب راهلا ةالص ىف ريخ : هابحاصو ةفينح و لاقو « زاهنلاو
 فالخم راهنلا ةالص نأ ىلع « ىثم لیلا ةالص » زب هلوقب لدتسا نم لالدتسا ةباكح رتولا .باوبأ لئاوأ ىف
 صفا لفنتيف هريغ رتولا ىلع ساقي الف رتولا هيف نال كلذب لیلا صح اع] : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو . كلذ
 لصاح راص لیلا صيصخت ةدئاف تربظ اذإو ۰ ىنثم ليللا ةالص ةبقب نأو داعي ال رتولا نأ نيبف « اراتوأ لیلاب
 ملعأ هللاو . راهلاو ليللا ميف ىنثم رولا یوس ةلفانلا ةالص مالكلا

 ةيقبلاو « اثيدح رشع انثا قاعملا « اثيدح نيتسو ةتس ىلع اهلا مضنا امو دجهتلا باوبأ تلمتشا : ( ةماخ )
 ام رخت ىلع ملم هقفاو نورشعو ةثالث صلاخلاو < اثیدح نوعب رأو ةئالث ىضم ايفو هيف اهنم رركملا « ةلوصوم
 « موصي ال نا نظن ىتح رطفي ناك س نأ ثيدحو < ةرشع ىدحاو عسن و حبس لیلا ةالص ىف ةشلاع ثيدح ىوس
 ىف ةريزه ىنأ ثيدحو « ليللا نمتراعت نم » ةدابع ثيدحو < ءادردلا ىفأو نابلس ثيدحو « ايؤرلا ىف ةرمس ثيدحو
 عا هللاو . راثآ ةرشغ نيعب اتلاو ةباحصلا نغ رائالا نم هفو . ةراختسالا ىف عاج ثودحو « ةحاور نبأ رعش

 ةيوتكملا دعب عولمتلا صاب - 8
 لا ىضر رع نبا نع فان انربخآ لاق هللا ديبُع نع ديعس نب یی امتدح لاق دسم اشتر - ۲

 دعب نیتدجسو برفلا دعب نيب- . ربا دعب نیتدبسو پتلا لبق نيس و یا عم تیلص » لقمه

 فان نع بت نب ىموم نع دان لا بأ "نا لاق . « تب ینفهاشلاو برغلا امأف . ةا دعب نیتجسو ءاشملا
 نان نع هبویأو دف نب ثك هعبات . « وله یفماشلا دعب »

 « ثرحفلا مطب ام لعب نیتفیفخ نجس صب ناك لكي ېنلا نأ » صفح ىتخأ ىدتدحو س ۳
 نع وات زلا لأ نا لاقو . عفان نع بیو دف نیک هبات . اف یبلا ىلع لغد ال اس تاكو

 « رلعأ ىف ءاشملا مب » فان نع ًةبقع نب ىسوم
 دمب عوطتلا باب ) هلق ٠ لوصالا رم هيلع تفقو امف ةجرتلا هذه فنصملا درفي مل ( عوطتلا باوبأ )

 للي ىنلا عم تیلص ) هو ٠ ةبوتكملا لبق ام كلذ دعب مجرت مث ةيوتكملا دعب ای الوأ مجرت ( ةبوتكملا
 ةجح الف عيمجتلا الإ ةالص امهنم لك نوك ىف أاكرتشا امهنأ ىأ ةيعبتلا « عم  هلوقب دارملاو « نيتمكر ىأ ( نيتدمج
 لاق رمع نبا نع عفان نع بوبأ ةياور نم باوبأ ةعبرأ دعب ىنأيسو « ضارفلا بتاور ىف عمجب لاق .رل هيف
 . باوبأ ةمبرأ دعب هيلع مالكلا أيس ( رهظلا لبق ) هلق ۰ اهركذف « تاعكر رشع قبب ىنلا نم تظفح »
 فالخ دجسملا نم لضفأ تويبلا ىف ةيليللا لفاونلا لعف نأ ىلع هب لدتسا ( هتبب ىنف ءاشعلاو برغملا اماف ) هل ق

 عفان نع كلام قيرط نم ةا ىف مدقتو « ابلاغ تیب ىف نوكي ليللاب و ابلاغ راهنلا ف سانا اب لغاشتي لس ناک امو
 , ةلئاقلا ىلإ فرصني مث ةع ىلإ ردي ناک هنأ كلذ ىف ةهکسلاو « فرصنب ىح ةعجلا دعب ىلصي ال ناكو » ظفلب .
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س "یزج ال : لاقف لليل ىنأ نا برغآ و « ابلبق لیقب ناكر اهب دربی ناك هن اف ريظلا فالخ
 ءاكح دجسلا ىف برغم ا ةن

 لافو « تويبلا ةالص نم برقلا دعب نيتمكرلا نا » هصفر ديبل نب دوم ثيدحل هتباور بقع هنع دمحأ نب هللا دبع

 وه كلذ لئاقو « رمع تنب ىأ ( ةصفح ىتخأ ینتئدحو ) ويلف . هندحتساف ىليل ی نبا نع هيبال كلذ ىكح هنإ

 « ره نبأ وه كلذ لئاق (ةعاس تناكو ) هلو . « نیتمکر » ىتبسشكلا ةا زا ( نيندمج ) هلو ۰ رمع نب هللا دبع

 یقثدح و <« اهف علي ىنلا ىلع لخدأ ال ةءاس تناكو حبصلا ةالص لبق نيتمكر » ظفلب بويأ ةباور نم ناو

 عاقی) تقو ةصفح نع ذخآ اإ هنأ ىلع لدي اذهو « نيتمكر ىلص رجناا عاطو نذؤملا نذأ اذإ ناك هنأ ةصفح

 ركذ هيف سيلو عفان نغ كلام ةياور نم ةعجلا رخاوأ ىف مدقت دقو < امهتيعورشم لص ال حبصلا لبق نيتعكرلا

 دعب ) رع نبا نع ىأ ( عفان نع ةبقع نب ىسوم نع دانزلا ىبأ نبا لاقوز لوک . الصأ حبصلا لبق نينللا نیتمکرلا

 عقن ملف ريثك ةياور امآ ( عفان نع بويأو دقرف نب ییثک هعبات ) هلق ۰ « هتیب ىف هلوق لدب ىأ ( هلهأ ىف ءاشملا

رفلل نأ ىلإ بهذ نمل ةجح هيفو . ابیرق املا ةراشإلا تمدقتف بوبأ ةءاور امأو « ةلوصوم ىل
 بحتست بتاور ضْا

 رره ةقفاوم ىلإ هباععأ نم نويقارعلا بهذو , كاذ نمآ اذإ ءاش 3 عوطت نم علم ال

 ةيوتكلا دعب عوطتب مل نم تیساپ - ۳۰

 مع : لاق ًارباج هاثمشلا اأ تمعت لاق ورع نع نايك ان دح لاق هللا دبع نب ىلع اشو - ۷۵

 5 9 ی م ترانس 1 5 8 3 ی

 « ماثمشلا اأ اپ : تاق « ًاميمج ًامبَسو ًاميح اننا الكم نا لوسر مم تیلص » لاق اهنع هللا یفر سابع نبا

 هئاظأ انأو : لاق . برفلا ار ءاشملا لر سمملا لععو الاغ هل

 مالکلا مدقت دقو ٠ نيتالصلا نيب عمجا ف سابع نبا ثيدح هيف دروآ ( ةبوتكم لا دعب عوطتي مل نم باب ) هلوق

 كرت ىلع لدف اهريغ وأ ةبنار ةالصب نيتالصلا نيب للختاا مدع ىضتق عملا نأ ةجرتل هتقباطمو « تيقاوملا ىف هيلع

 لمت ىلوالا لبق عوطتلا اذكو « هنع توكسف ةيناثلا دعب عوطتلا امأو ءدارملا وهو ىلرالا لمي عوطتلا

 فسا ىف ىحضلا ةالص بيسإب - ۱

 هللا یضر رع نبال تاق » لاق روم نع بوت نع مش نع يع انّثدح لاق دسم شو - ۵

 ؟ عم ىبلاف : تلق . ال : لاق ؟ ركب وبأف : تاق . ال : لاق ؟ ”رمعف : تلق . ال : لاق ؟ اصلا لصنأ : امنع

 « هلاخإ ال : لاق

 لوقو ل ىبأ نب نجرا دبع تعم : لاق ةرم نب ورح امدح ت ات دح مآ شو بس ۷

 موب ايب لغد لكم ینلا نإ : تلاق اهماف « "یناه "ما ”ريغ ىحضلا ىلصي لكم نا یار هنأ دعا اند امو
 3 مم 5 مار ۵ ك مس ےک

 د وحلا و عوکر ا میهن ريغ « اینم کاو حالرف را م 6 تاک اع ىلصو لعتغاف كم تف



 دجبتلا بات - ۹ 5 0۲

 : ت ة ال : لات ؟ ىحضلا لصنآ رمع نبال تاق » قروم ثيدح هيف ركذ ( رفسلا ىف ىحضلا ةالص باب ) هلق
 ةالص ىف «یناه مأ تیدحو « هلاخإ ال : لاق ؟ يق ىنلاف : تلف . ال : لاق ؟ ركب وبأف : تلق : ال : لاق ؟ سعف
 امن]و بابلا اذه نموه سیا : لاطب نبا لاقو « ةمجرتلا هذه ىف ثيدحلا اذه لوخد لكشأ دقو . كم حتف موي یحضلا
 اد ىراخبلا نأ ىل ربظي ىذلا : رينا نبا لاقو . خسانلا طلغ نم هنظأو « ىحضلا لصي مل نم باب د ىف حلصي
 لزل ىحضلا ىلصي هنأ هل ةيصولا ىف ةربره فأ تیذک اقابث]و اذه رمع نبا ثيدحك ايفن ثیداح لا هدنع تضراعت
 ىف ىحضلا ةالص و ةريره ىلأ ثیدمل مجرت هنأ كلذ ديؤيو « رضحلا ىلع تابثإلا ثيدحو رفسلا ىلع قلا ثیدح
 ةراشا هيفف "یناه مأ ثيدح امأو « رفسلا ف تمع ال احم تنك ول و لوقب ناك هنأ رمع نبأ نع مدقت و  رضحلا
 نكل « رضحلاب رصتلا ةريره ىبأ ثيدح ىف سيل : ديشر نبا لاقو « اهلعفل ةلومسلا بسحب رفسلا ىف ىلصت انآ ىلإ
 زافیتسالا هلاح بلاغ رفاسملا نأل رضحلا ىف كلذ نوک هنم موفي هناف « رتو ىلع منو » هيف هلوق ىلا رينملا نبا دنتسا

 ىذلاو : ديشر نبا لاق . مايأ ةئالث مايص ىف بيغرتلا اذكو « رتو ىلع الإ ماني ال نأ ءاصيال رقتفي الف ليلا رپسو
 « ارفسو ارضح كلذ ن هرهاظ رمع نبا ثيدحو < اتايثاو ايفن رفسلا ف ىجضلا ةالض باب دارملا نأ یل ریظب
 ین تبح , لاق رمع نبا نع « رفسلا ىف عوطتي مل نم باب ه ىف مدقت امل رفسلا ىف كلذ ىنن هيلع لمح ام لقآو
 .لقأو  رفس الو رضح دييقت ريغ نم اقلطم اهتالص ین امل : لاقي نأ لمتح و لاق . « نیتمکر ىلع ديزي ال ناكف
 امل « فیفختلل بسانلا هنال یفسلا ىلع لمحل - رفسلا نود رضحلا ىلع هلم دعبي و رفسلا هيلع ظفللا لمح ققحتي ام
 ىف تناك اذإ ابنآ نيبيل «یئاه مآ ثيدح دروأو : لاق . اراهن رفسلا ىف لفنتي ال ناک هنأ رمع نبا ةداع نم فرع
 ىراخبلا نأ اضيأ ىل ربظب و : تلق . الف الو ىحضلا تعرش دلبلاب لولاك رضحلا ةلاح هبشل ةنين أمط لاح رفسلا
 تيأر ه لاق كلام نن سنأ نع ىشرقلا هللا دبع نب كاحضلا قيرط نم دحأ هاور ام ىلإ ةروکذلا ةجرتلاب راشآ
 یضتقب ال ال وأ اهالص هنوك ىف رمع نبا ددرت نأ دارأف « تامكر نام ىحضلا ةحبس رفسلا ىف ىلص هِي هللا لوسر
 . ماحلاو ةمزخ نبا هحصص روكذملا سنأ ثيدحو « كلذ ىف "یناه مأ ثيدح هديؤي لب « سنأ هب مزج امدر
 ريذص یجب ات ۰ ىرصبلا ىرينعلا نايك نبا وهو ةحوتفم ةدحو» مث ةنک اس واوو ة> وقم هاش (ةبوت نع ) هلو
 قو « ةليقثلا ءارلا رسكو واولا حتفب ( قدوم نع ) هلوق ٠ رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا دنع هل ام
 سیل و « دانسالا ىف هنود نم اذكو . ةقث ىرصب وهو ىلجعلا اروم تعمس ليعامسالا دنع ةيعش نع ردنغ ةياور
 ةمجعم ءانخلاو اضيأ حتفتو ةزمملا رسكب ( هلاخإ ال ) هلو . ثيدحلا اذه ىوس رمع نبا نع ىراخبلا ىف قرومل
 ءاج دقو « هركذ نمع كاذب قثي مو اهالص هنأ هريغ نع هغلب هنأ كلذ ىف مع نا فقوت ببس نأكو . هنظأ ال یا
 نمل اهنإو ةثدحم اهنإ : لاق هنأ ربع نبا نع دهاجم نع حیحم دانساب روصنم نب ديعس ىورف ةئدحم اهنوكي مزجلا هنع
 رهبزلا نب ةورعو انأ تلخد و لاق دهاجم نع رخآ هجو نم ةرمعلا باوبأ لوأ ىف ىنأيسو < ۱ مدح أ ام نيعأ
 . « ةعدب : لاقف مهتالص نع هانا أسف  یحضلا نولصي سان اذإو ةشئاع ةرجح ىلا سلاج رمع نب هللا دبع اذاف دجسملا
 ىحضلا ةالص نع رع نیا تلأس : لاق جرعالا نع جرعألا نب مكدحلا نع حیح دانساب ةبيش ىنأ نبا یورو
 دحآ امو نامثع لتق دقل : لاق هيبأ نع ماس نع حم دانساب قازرلا دبع یورو . ةعدبلا تمعن و ةعدب : لاقق
 : لاق رمع نبا نع یمشلا نع جسيم دانساب ةبيش أ نبا یورو . اهنم ىلا بحآ ايش سانلا ثدحأ امو . اهحبسي



 ۰۳ ۱ ۱۱۷۵-۱۱۷۱ فید ا

 لب ۰ یحضلا ةالص ةين ىلع ال تقولا كلذ ىف لصأف ىأ . تيبلاب فوطآ نأ الإ < تباسأ ذنم ىحضلا تيلص ام

 قأيس اک صاخ تقو ىف كلذ لعفي ناك هنأ ربع نبا نع ءاج دقو . اعم یونی ناك هنأ لمتحو . فاوطلا ةي لع

هناف « کم مدقب موي الإ ىحضلا ىلصي ال ناک رمع نبا نأ عفان قي رط نم باوبآ ةعيس دعب
 فوط یک اہمدق ناک 

 ىنلا ناک , رمع نبا نع عفان نع رعنآ هجو نم ةم زخ نبا یورو . ءابق دجسم ىنأي مویو . نیتمکر ىلصي مث تيبلاب

دوصنم نب ديعس لاقف ءابق دجسم امأف « ةبيغ نم مدقب نأ الإ ىحضلا لصي ال كلَ
 هللا دبع نع ةنيبع نبا اتدح : 

 ىف دجسملا ةيحت ةالص هب ديرب نأ اضيأ لمتحم اذهو . ءابق یتا نأ الإ ىحضلا للمي ال ناك رمع نبا نأ رانید نبا

 نا ثيداحأ ىف سيل ةلجلا نو . فاوطلا ىف هانلق اك اعم موی نوكي نأ لمتح و . ىحضلا ةالص ال ىحضلا تقو

 « ملا سفن ىف عوقولا مدع ىلع ال هتیژر مدع ىلع لوم هيفن نآل « ىحضلا ةالص ةيعورشم عقدي ام هذه رمع

 رمع نبا ركنأ ام: هريغو ضايع لاق . ةشئاع ثيدح ىلع مالكلا ىف هوحن ىقأ يس اک ةصوصخم ةفص هافن ىذلا وأ

 دوعسم نبا نع ةبيش ىبأ نبأ ءاور ام هدي وي و . ةنسل ةفلاخع اهتأ ال  ةءامج اهتالصو دجاسلا ف اهرابظإو اپتمزالم

 ىبأ نا ةياود ىف (دحأ انئدح ام ) هلوق . کتویب یف دب الو ناک نا : لاقو مهلع ركنأف !مواصي اموق ىأر هنأ

أ ىربخي لف نورفاوتم مو نسانلا تكردأ » لیل بأ نبا نع یخآ هجو نم ةيش
 الا « یحضلا ىلص يللي ىنلا نأ دح

 ىت ريخ سانلا نم ادحأ دجأ نأ ىلع تصرح و تلأس : لاق ىمشاملا ثراحلا نب هقا دبع قيرط نم لسلو « “ناه مآ

 نب هللا دبعو . ثيدحلا ركذف « ىتاثدح بلاط ىنأ تنب *ىناه مآ ريغ دجأ مف یحضلا ةحبس حبس إب ىنلا نأ

 نيبو . لب ىنلا دهع ىلع دلو هنوكل ةباحصلا ىف روكذم بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفوت نبا وه اذه ثراحلا

 ۰ « نورفاوتم سانلاو نايثع نمز ىف تلأس , هظفل و كلذ نع ثراحلا نب هللا دبع لاوس تقو هتباور ىف هجام نا

 اهل نيل و « هتقيقش ىلع تخأ بلاط ىبأ.تنب یه ( «یناه مآ ) مو . دحأ هلوق نم لدب هنال عفرلاب ( يغ ) هل

 نأ هرهاظ ( لصو لستغاف ةكم حتف مو اهنيب لخد ) هلق . ةراهطلا ف مدقق رخآ ثیدح و اذه ىوس:ىراخبلا ىف

 لعاب وهو كلي ىنلا ىلإ تبمذ امن "اه مآ نع ةرم یآ قيرط نم لسمو أطوملا ىف عقوو ٠؛ بیپ ىف عقو لاستغالا

 "نام مآ نع دهاج قيرط نم ةر نبا هاور ام هديؤيو . هنم ررکت كلذ نأب مهني عمجو « لستغي هتدجوف کم

 لزل نوكي نأ لمتحيو . هترتس ىلا یه هتتب ةمطاف نأ اهنع ةرم ىنأ ةياود ىف و « لسدغا ال هرتس رذ ابأ نأ هيفو

 نأ لمتحيف رتسلا امأو . .نالوقلا حصيف لستغي هتدجوف هيلا تماب کم رخآ تبي ىف یه تناكو ةكم ىلعأب اب ىف
 «قاه مأ نع بيرك داز ( تامکر نام ) هلق . ملعأ هللاو هئانثأ ىف رخالاو لشقلا ءادتبا ىف هرتس امهدح أ نوکی

تامکر نام ىلص ءاوس ةلوصوم اهتالص ىف هب سم نم ىلع در هيفو . ةميزخ نأ هجرخآ « نيتءكر لك نم سف د
 , 

 ىلص قلع ىنلا نإ لاقف هتأرمأ هتلأسف < نيتعكر ىحضلا ىلص هنأ ینوآ ىبَأ نبا ثيدح نم ىاربطلا فو . لقأ وأ

 اذهو « ناملا ةيقب “ىناه مأ تأرو < نيتمكر ب ىنلا ةالص نم ىأر هنأ ىلع لوم وهو « نيتعكر حتفلا موي

  مدقت دقو . لي ىنلا الص نم ىنعي ( امم فخأ طق ةالص رأ لف ) هل ۰ لعأ هاو ةلوصفم امالص هنأ یوقب

 ةروكذملا ثراحلا نب هللا دبع اور فو . « اهنم فخأ طق ةالص لص هتيأر اف , ظفلب ريصقتلا باوبأ رخاوأ ىف

 ةالص فيفخم بايحتسا ىلع هب لدتساو « براقتم كلذ لك هدوج مأ هعوكر مأ لوطأ امف همايقأ ىردأ الو

 هنأأ لي هلعف نم تبث دقو « هب هلغش ةرثكل حتفلا تامهل غرفتلا هيف ببسلا نركب نأ لابتحال رظأ هیفو , يحضلا



 دجپتلا باتک - ۵ ٩

 « یحضلا ةنس تابثإ ىلع ثيدحلا اذج لدتسا و . ةفيذح تیدح نم ةبيش فأ نا هجرخآ امف لوطف ىحضلا لص

 دلا اهالص دقو < حتفلا ةنسم یه اإ و : اولاق « كلذ ىلع ةلالد ءىناه مأ كثردح ىف سيل هنأ موق نع ضايع حو

 ةنس اهب ب دصق هنأ ىف رهاظب *یئاه مأ ثيدح سيل : اضيأ ضايع لاقو . كاذك هحوتف ضعب ىف ديلولا نبا

 . هيف هب زح نم ةلمللا كلت هنع لغش امع ءاضق تناك اإ ليق دقو طقف هنالص تقو نع تريخأ انآ هيف اإ و ىحضلا

 ل ىنلا نأ *ینام ما نع بيرك قب رط نم هريغو دراد وبأ ءاور ال هب لالدتسالا ةع باوصاا نأب یووللا هبقعت و

 مث » حتفلا موي عللي لاستغا ةصق ىف *ىأاه مأ نع ةرم فآ قيرط نم ةرابطلا باتک ىف للو ۰ یحضلا ةحبس لص
 مدق » تلاق "ینام مأ نع دلاع نب ةمركع قیرط نم دیپقلا ىف سيلا دبع نیا یورو « یحضلا ةحيس تاعكر نام لص

 ةالصرك أ نأ ىلع هب لدتسا و « ىحضلا ةالص هذه : لاق ؟ هذه ام تلقف  تامکر نام لصف ةكم لپ هللا لور

 نم كلذ ىف درو ام رثك أ اذهو ۰ فقوتلا ةدابعلا ف لصالا نأب هجوو ىكيسلا هدعبتساو . تامكر نام ىحضلا

 « ىدع نبا هجرخآ نيتعكر ىحضلا ىلص قلب ىنلا نأ وأ آنا ثيدحك كلذ نود هلعف نم درو دقو <« ب هلعف

 دلع راج ثیدح و « اعبرأ یحضلا ىلصي ناك ه لسم دنع ةشئاع ثيدحو « هلثم ابیرف نابتع ثيدح نم ىنأيسو

 ثيدحك كلذ ىلع ةدايز هيفف مب هلوق نم درو ام امأو « تاعكر تس یحضلا ىلص مب هنأ طسوالا ىف یا بطلا
 ىف سيلو . هبرغتساو ىذمرتلا هجرخأ « ةئجلا ىف ارصق هل ها ىب ةعكر ةرشع ىن ىحضلا ىلص نم » اعوفرم سنأ
 بتكي مل نيتعكر ىحضلا لص نم » اعرف ءادردلا ىبأ ثيدح نم یناربطلا دنعو . فعضلا هيلع قلطأ نم هدانسإ

 نم بشك انام ىلص نمو « مويلا كلذ ىنك اتس لص نمو ۰ ۲۱ نيبئاتلا نم بتك اهب دأ ىلص نمو « نيافاغلا نم
 رذ ىبأ ثيدح نم دهاش هلو « اضيأ فعض هدانسا ىنو « ةنجلا ىف اتيب هل هللا ىنب ةرشع ىتاث لص نمو « نیدباملا

 حرش ىف ىوونلا لاقو . ةرشع اتنث اهرثك أ : هعبت نمو یایورلا لاق مث نمو « اضيأ فعض هدانسإ قو رازبلا هاور

 یوق ءادردلا بأو رذ ىبأ ثيدح هيلا مض اذإ نکل 5 سنأ ثيدح ىلا ريشي هنأك < فيعض ثيدح هيف : بذهملا

 . لاق اک وهو . "اه مأ ثيدح بابلا ىف درو ءىش حصأ نا : دحآ نع ىذمرتلا لقنو . هب جاجتحالل حلصو

 كلذ روصتي الو . لضفالاو شک الا نيب قرفف « ةرشع اتنث امرك أو نام ابلضفأ : ةضورلا ىف ىوونلا لاق اذه و

 . تاعكر نام ىحضلا ةنس شک | نإ لوقب نم دنع اةلطم الفن عقت اهناف ةدحاو ةمملسب ةرشع یتنئالا للص نميف الإ

 ه-قح ىف ةرشع یا هنالص نوكتف اقلطم الفن هل نوكي ناملا ىلع داز امو ۰ ىحضلا ىلص نوكي هناف لصف نم امأف
 ىنا ورلاو ىميلحلا مزج هبو ىربطلا رفعج وبأ منم موق بهذ دقو . دازو لضفالاب ىتآ هنوكلل نامت نم لضفأ

 ىلصأ مک ديزي نب دوسلا لجر لأس : لاق ىعخنلا مهاربإ قيرط نم یورو . اهرثك ال دح ال هنأ ىلإ ةيعفاشلا نم
 قالطإلا اذهو « هللا ءاش ام دیزب و اعبرأ ىحضلا ىلصي ناك» لسم دنع ةشئاع ثيدح ىفو . تنش مك : لاق ؟ ىحضلا
 تاعکر عب رأ ابلضفأ نأ ىلا نورخآ بهذو . لعأ هاو ةعكر ةرشع اتنئا اهرثك أ نأ دكؤيف دیقتلا ىلع لمح دق

 اعب رأ ىحضلا ىنصت نأ نرراتخ اوناک مهنأ ثيدحلا ةن نم ةعامج نع ىحضلا ةالص ف درفملا هباتكىف کالا یک
 عكرا مدآ نبا » ىلاعت هللا نع اعوفرم ىذءرتلا دنع رذ آو ءادردلا ىلأ ثيدحك كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ةرثكل

 هللا دسبعو ةمامأ ىلأ ثيدحو < یثاسنلا دنع دام نب معن ثيدحو « هرخآ كفك أ رابنا لوأ نم تامكر عبرآ یل

 )١( نيتتاقلا نم » ضايرلا ةطوطخم ىف «



 ۵۵ ۱۱۷۷ - ۱۱۷۵ ثيدحلا

 دحآ دنع امهالك قئاطلا ةرم نأآ و سماع نب ةبقع ثیدحو « ىتإربطلا دنع هوحنب مهلك ناعم نب ساونلاو ورم نبا

 ىف اتب هل هللا یب اعب رأ ىحضلا لص نم » هصقر ىسوم ىنأ ثيدحو « مذقت اك لسم دنع ةشئاع ثيدحو « هوحنب

 ( فو ىذلا مهاربإو ال ىلاعت هلوق نوردتأ » اعوفرم ةمامأ نأ ثيدحو « طسوالا ىف ىاربطلا هجرخأ , ةنجلا

 ىحضلا ةالص ىف لاوقألا ىدملا ىف مقلا نبا عمجو « احلا هجرخأ « یحضلا تاعكر عبرأب هموي لمع ىفو : لاق

 « نام اهرثك أ ليقو « ةرشع اتنا اهرثك أو ناتمكر ابلقأ لوقف امددع ىف فلتخاو « ةبحتسم لوألا : ةتس تفلف

 اعبرأ ليقو « طقف ناتمكر لنقو , اتس عرش ال نکل ىناثلاك لیقو ۰ ةرشع الو اتس عرشت ال نکل لوالاک لیقو

 قفتاو ‹ بسب الإ املعفي | عقل هنأب اوجتحاو ء ببسل الإ عرشن ال ىناثلا لوقلا . اهرثك ال دح ال لقو « طقف

 نأ حتفلا ةنس نآ و حتفلا ببب ناك حتفلا موي هئالص ىن“ىناه مأ تبدش : بابسألا تددعتو « یحضلا تقو امعوقو

 زا هنأ وأ ی نب هللا دبع ثيدح ىفو « ةريحلا حتق ال ديلولا نب دلاخ لعف نم ىرطلا هلقن و « تامکر نام لصي

 هلاؤسل ةباجإ نابتع تبي ىف هتالصو , حتفلا موي هتالصک رکش ةالص هذهو . لبج یآ سار یشب نيح یحضلا لص

 « ىحضلا هشي ىف ىلص » لاقف یوارلا هرصتخاف یحضلا تقو هءاج هنأ قفتاف لصم هذختب اناکم هی ىف ىلصي نأ

 لصی نكي مل ةشئاع ثيدحو « ذئموي الإ ىحضلا للص هتيأر ام » سنأ لاق ارصتخم نابتع ةصق وحنب ثيدح كإذكو

 تقو لصيف دجسملاب أدبيف راهلا لوأ ىف مدقيف اليل قورطلا نع یمنی ناك هال هبيغم رم *ىحي نأ الإ ىحضلا
لوقلا . دوعسم نبا كلذكو اهلصي مل هنأ فوعنب نمحرلا دبع نع حصو « الصأ بحتسن ال ثلاثلا لوقلا . ىحضلا

 

 هيف ةجحلاو . دحآ نع نتباورلا ید>] هذهو < الع بظاوي ال ثيحب ةرات اهكرتو ةرات ابلعف بحتسب عبارلا

 . ماحلا هجرخأ « ايلصي ال لوقت یتح ابعديو « اهعدب ال لوقت یتح ىحضلا لصي تینا ناک» ديعس نآ ثيدح
 اوظفاع نأ نوهركي اوناكد روصنم نع ىروُتلا لاقو « ارشع ابعديو ارشع امبلصي سابع نبا ناك , ةمركع نعو

 امتالص بحتست سماحلا . ىلع اح !ءارأ نأ ةفاخ اهحأ انأو ابعدال ی ريبج نب ديعس نعو « ةبوتکلاک ماع

 نبا نع ةورع ةياور نم كلذ حض ةعد. ۱: سداسلا . ةر وكن ملا ةيشلا نم نمل ىأ « تويبلا ىف اهلع ةبظاوملاو

 لاقف ىحضلا نولصي.اسان ىأر هنأ ةركب ىنأ .دعو « سم تاولصلا » لاقف ىحضلا ةالص نع نأ لئسو « ربع

 درفم ءزج ىف ىحضلا ةالص ىف ةدراولا ثيداح لا م اجلا عم ءاقو نا ةماع الو قلي هللا لوسر اهالص امد

 ةياحصلا نم اضن نيرشعلا وخن اهتازثإ ىف ىيدحلا ةاور ددع خلبو ادنتسم لاوقالا هذه بلاغل ركذو

 روسب ىحضلا لصن نأ لي هللا لوسر انما د لاق سماع نب ةبقع نع ريخلا ىنأ قيرط نم اج لا ىور : ( ةفيطا )

 ادج ةرهاظ كلذ ةبسانمو . ىهتنا « ىجضلاو اهاحضو سمشلاو اهنم

 تساو هارو ىحضلا لصب ل نم صاي - ۲

 تلاق ابن فا ضر ةشناع نع ورع نع رها نع بثذ ی ها انقل لاق مذآ شرم - ۷

 6 اهحبسأل ىلإو « ىحضلا ةحبش حبس كو للا لوسر تیر امو

 حبس هلي هللا لوسر تيأر ام ) ل. احابم ىأ ( اعساو ) كرتلا ىأ ( ءآرو ىحضلا لصي مل نم باب ) هل

 ىذلا حيبستلا نال كاذب ةلفانلا بصخ و « حیبسنلا نم املصأو : ةلفانلا ةدبسلا هلوقب دارملا نأ مدقت ( ىحضلا ةحبس



 دجلا باعك - 0 ٩

 « ةحبملا نم انه اىاك ( ابحبسال ىلاو ) هلق . ةضيرفلا ىف حببستلاك اهنا ةحبس ةلفانلا ةالصل ليقف ةلفان ةضيرفلا ىف

 نع م كلام ةياور نم وهو ¢ بایحتسالا نم « امحتسال ىناو » ظفلب « ليلا مايق لع ضیرختلا باب » ىف مدقتو

 ةفلتخم:ءايشأ كلذ ىف ةشناع نع ءاجو « همزلتسي ال ىفاثلاو لعفلا یمتش لوالا نكل « هجو امهنم لكل و باهش نبا

 الإ 3 تلاف ؟ یحضلا لص مب ینلا ناك أ : ةهئاعل تان » نیقش نب هللا دبع قيراط نم هدنمف : لسم اهدررآ
 « هلا ءاش ام ديزيو اعبرأ یحضلا لصي ب هلا لوسر ناک و اع ةذامم قيراط نم هداعو « « هبيغم نم ٠ .یم نأ

 دقو . اةلطم تاپئالا كلاثلا فو ۰ هضم نم ءىجلا ريغب ىننلا ديقت ىناثلا فو « اةلطم كلذإ اهيؤر قن لوألا قف
 : اولاقو لسم هب درفنا ام نود هيلع ناخيشلا قفتا ام حيجرت ىلا ةعامجو بلا درع نبا بهذف : كلذ ىف ءالملا فاتخا

 عمجا ىلإ نورخآ بهذو « تايئالا ةبادصلا نم. هنع ىور نم مدقف « عوقولا مدع مزلت-ي ال كلذل اور مدع نإ

 ىأ , ابحبسأل ]و , اهلوقو . اهاع مواد ىأ « احبس هتيأر ام , امر دارلا نأ یدنع : قبلا لاق . امهیپ

 یذلا ىأ . ثيدحلا ةمقب قو : لاك . ابدع ةمرادملا ىنعت , اثیش سانلا ثدحأ امو , اهلرقاذكو < الع مرادآ

 هب لمعي نأ ةيشخ هلمعي نأ بحي وهو لمعلا عديل ناك ناو » تلاق يح كلذ ىلا ةراش) كلام ةباور نم مدقت
 « هبيغم نم ءىحي نأ الإ لصر ناك ام » افق نيب عمج هنأ یربطلا بحلا کحو . ىهننا « مع ضرفیف سانلا
 . تيبلا ىلع فاشلاو ۰ دجسملا ىف اهاي] هنالص ىلع لوم لرآلا نأب « هلا ءاش ام ديزيو امب رآ ىلصوناك» اهوقو'
 روكذملا عملا ذخأو , ةصوصح ةفص ىننملا نأب هنع باجيو بابلا ثيدح ىنعي  كلاثلا اهثيدح هياع ركعي و : لاق
 ناك» أهلوق نيبو هنيب عمجاو ؛ املصي هتيأر ام هائعم « اهالص ام د هلوق : هريغو ضارع لاقو . نابح نا مالك نم

 نوکت نأ لمتحي : اضيأ عملا ىف ليقو . اهريغ نع تابثالا فو اهتدهاشم نع راكنالا ف تريخأ هنأ « 3

 املصب ناك امن] إب هنأ و « صوصخم یقو ىف ص وصخ ددعب ةصوصخم ةئيه نم ذئنيح ةدوهعملا ىحضلا ةالص
 « هللا ءاش ام دیزب و اعبرأ ىلصي د تلاق اک هريغب الو صوصخعم 0

 اهدعو ۰ هيلع ةبجاو تناك ىحضلا ةالص نأ إب ىنلا نع ىور ام فعض ىلع لدب ةشّئاع ثيدح : ( هيبفن )
 الع بظاو جلب هنإ ىواحلا ىف ىدرواملا لوقو . حيح ربخ ىف كلذ تبني لو . هصئاصخ نم ءاملعلا نم ةعامج لا

 نإ لاقي الو . دعب الو لبق الصب مل هنأ *ینام 1 ثيدح نم لسم هاور ام هيلع ركعب تام نأ ىلإ حتفلا موب دعب
 ةشئاع نال , ةجح نكي مل دجو ولو « ليلد ىلإ هتبثآ نم جاتحي : لوقن األ مدعلا هنم © مرلي كلذل “تاه مأ نن
 هيلع بوجولا اذه لع ةيطاوملا مان الف هت هتي المع لمع اذإ ناک هنأ تركذ

 هلع یبلا نع كلام نب ناب 4 ٤ رفا ف ىحضلا الص تيساب بم ۴

 ناڼع ی نع خور "نا وه اع ریزلبا س ابع انئدح ةيعش ان بخآ مارل نب لس انو 2

 نم مايأ 2 هلال موص : ::تزومآ قخ نبعدأ ال ثالثب لياخ ىناصوأ » لاق هنع "لا < یر ره ىبأ نعد

 « رو ىلع موبو « ىلا ةالصو « رهش لك
 [۱۹۸۱ : ىف هفرط - ۱۱۷۸ ثيدحلا ]

 « مزلي ال » هلو « خسنلا فانك (۱)



 ۷ ۱۱۷-۱۱۷۹۰ فیدطا

 عرامنألا كلام نم ینآ تمم لاق ”نيريس نب سنأ نع ةبعش انريخأ دنا س هم شو - ۱۱۷۵

 او بل منصف . كمم ةالصلا ميطتسأ ال ىنإ » لكي ينال - ان ناکو  راصنألا ترم لّجر لاق » لاق

 سال دوراج نبا نالف "نا نالف لاقو نیتنکر هیلع لصف واع ريصح فرا هل ضو « هتيب ىلإ هاعذف امامط

 « مولا كلذ ريغ ىلص هتيأر ام : لاقف ؟ ىحضلا ىلصب كَم غونلا ناك : هنع فا یفر
 قیرط نم دمحأ هاود ام ىلإ ريشي هنأك ( علي ىنلا نع كلام نب نابتع هلاق . رضحلا ىف ىحضلا ةالص باب ) هلوق

 هءارو اوماقنف ىحضلا ةحبس هديب ىف ىلص لر هللا لوسر نا » كلام نب نابتع نع عيبرلا نب دوم نع یرهرلا

 الوطم سا وي نع بهو نبا ةباور نم لسم هجرخآ دقو « هنع سنوي نع رفع نب نامثع نع هجرخآ « هتالصب !ولصق

 انئدح) لوق . نیباب دعب ىنأيسو عضاوم ىف ارصتخو الوطم فنصلا هجرخآ كلذکو « ةحبسلا رکذ هيف سیل نکل

 تلات یذلا صااخلا قیدصلا ليلخلا ( ليلخ قاصوأ ) هلوق : مجا مضب ىر را و « ةلمبملاو ةدحولاب ( سابع

 اذه ةريره ىنأ لوقو « سکعلا وأ ةبحنا نم عفرأ لا له فاتخاو « هنطاب ىف ىأ هلالخ ىف تراصف بلقلا هتبح

 هريغ هلي وه ذختي نأ عنتملا نال « ركب اأ تذختال البلخ اذختم تک ول و هَ هلوق نم مد قت ام هضراعب ال

 نیبن اجلا دحأ ىلإ یاحصلا رظن امن : لوقن انال نيبناجلا نم نوک ىتح متق ال ةللاخلا نإ لاقي الو « سکملا ال اليلخ

 هلوق نوکی نأ لمتح ( تومآ ىح نوعدأ ال ثالثب ) ِهِلوَق . ةبحلا وأ ةبحصلا درجم دارآ هلعل وأ « كلذ قلطاف

 نع كاذب ىباحصلا رابخ نم نوکب نأ لمتحو . نعدآ ال نأ یناصوآ ىأ . ةيصولا ةلج نم « حلا نهعدأ ال »

 . فوذح أدتبم ربح هنأ ىلع عفرلا زوج و. « ثالثب د هلوق نم لدب ضف اب( مايأ ةثالث موص ) هلق . هسفن
 ( یحضلا ةالصو ) هلو . موصلا باتک ین اهريسفت قأيسو « ضیبلا اهب دارا نأ رهظي ىذلا ( رهش لک نم ) هلق

 لاق « یحضلا ىتعكرو , ظفلب ناع ىلأ نع حابتلا بأ قيرط نم مایصلا ىف ىتأيسو « موي لک د هتياور ىف دحأ داز

 ابلقأ نأو ىحضلا ةالص بایحتسا ىلع ةلالد اذه فو « هلعفب ديك أتلا دجوب ىذلا لقالا ركذ هلعل : ديعلا قيقد نبا

 محلا طرش نم سيلو ۰ لوقلا ةلالد لصاح هال اهءابحتسا ىناني ال ابلعف ىلع یب ىنلا ةبظاوم مدعو « ناتعكر

 مون و) هلق . هيلع بظاوي ملام ىلع حجم هلعف ىلع رب ىنلا بظاو ام نكل . لعفلاو لوقلا ةلدأ هيلع رفاضنت نأ

 مل نم قح ىف كلذو مونلا ىلع رتولا ميدقت بابحتسا هيفو « مانأ نأ لبق رتوأ نأو » حایتلا ىبأ ةءاور ىف ( رو ىلع

 « لسم هاود امف ءادردلا ی ال ابلثم درو ةريره ىبأل ةيصولا هذهو . نيمونلا نيب یلصی نم لوانتبو « ظاقيتسالاب قثي

 مايصلاو ةالصلا سنج ىلع سفنلا ني رم كلذ ىلع ةظفاحم ا ىلع ةيصولا ىف ةيكحلاو . قاسفلا هاور امف رذ ىبآلو

 نع ”ىزمجت اهنأ ىحضلا یتمکر دئاوف نمو . صقن نم هيف عقي هلعل ام ربجنياو ؛ حارشناب امهنم بجاولا ىف لخديل

 رذ أ ثيدح نم ملم هجرخأ اک الصفم نوتسو ةثاهثلث یهو موب لك ىف ناسنالا لصافم ىلع حبصت یا ةقدصلا

 هنأ ىذمرتلا حرش ىف نيسحلا نب لضفلا وبأ ظفادحملا انخيش ىكحو « ىحضلا اتمكر كلذ نع *یزج و » هيف لاقو

 هولاق امل سیل و ‹ كلذل الصأ اهنوکرتب سانلا نم ريثكر اصف « ىمعي اهعطق مث ىحضلا لص نم نأ ماوعلا نيب ربتشا
 .رذ يأ ثيدح ىف عقو ام امس ال ريثكلا ريخلا.مهمرحيل ماوعلا ةنسلأ ىلع ناطيشلا هاقلأ ام هنأ رهاظلا لب « لصأ

 تادایعلا فرشأ مايصلاو ةالصلا نال ةروكذملا ةئالثلا ىلع نيروكذملا ةثالثأل ةيصولا ف رصتقا لوالا : ( ناجبفت )

 ىرابلا حف ه ۳ جواس م



 دجېلا باتک - ۸ ٩

 . مایصلا فالخ ارام اليل عقت اهنآل نیئیشب مالصلا تصخو . لا ومالا باحصآ نم نوروكذملا نكي ملو « ةيندبلا

 رضحلا نمضتي ثيدحلا نكل « رضحلاب ةصتخم ةمجرتلاو ء رضح الو رفسب دييقت ةريره ىبأ ثيدح ىف سيل (ىناثلا )
 رفسلا نال ديعبف رضحلا نود رفسلا ىلع هلح امأو « نكمت رفسلاو رضحلا ىلع هلمحو <« ةرهاظ هيف رضحلا ةدادإ نآل

 مدقت دقو « هتصقب امش هتصق ىف نآل « كلام نب نابتع وه ليق ( راصن الا نم لجر لاق ) هلو . فيفختلا ةنظم
 عم ةمامالا باوبأ نم « رضح نم مامالا لصب له باب » ىف نتلاو دانسالا اذهب ةبعش نع مدآ نع ثيدحلا اذه
 هلي هتالصف الإ و مدنع فراعتلاک ناك كلذ نأ ىلع لدب اذه : ديشر نبا لاق ( ىحضلا ىلصي ) مو . هيلع مالكلا

 ةصقلا نأ انمدق انأ الإ : تلق . ىحضلا ةالصل اهتبسن مزاي ال ىحضلا ةالص تقو ىف تناك ناو ىراصنالا تيب ىف

 كلذ هدييقتو ۰ فنصلا دارم ماقتساف ىحضلا ةالص اهامس نابتع نأ بالا ردص ىف مد دقو « كلام نب نابتمل

 كلذالا) هلق ٠ « ىحضلا لصي  ةيضالا ةياورلا ىف ( لص هتيأر ام ) هلق . هتیب ىف ىلص هنوکا رهاظ رضحلاب

 لعأ هقاو « عملا نم ةشئاعو رمع نبا ثيدح ىف هركذ مدقت ام هيف ىتأي ( مويلا

 را لبق ناتنك "را تیپ - ٤
 نا یضر رع نبا نع مفا نع بوث نع دیز ن دامح انت دح لاق برح نب نايلس ار - ۰

 برغملا دم نیتنک و « اهل نیتنکرو « بلا لبق يتنكر : تامکر رش رشع هب ىنلا نم تظفح » لاق امهنع

 « اه لل بلا ىلع لحد ال اس تناك حبصلا ةالص لبق نيكو « تيب ىف ءاشملا دعب نیتکر هات ىف

 « نیتکر للص *رحفلا عطر نو نوا اذإ ناك هنأ » ةصفح ىننتادح - ۸۱

 يضر ام نع هيأ نع ی ن دم نب مهار نع همش نع يع اندح لاق ادم نشر - ۸۲

 « ةادنلا لبق نيت ذو بلا ل ايبا ی

 دقو « اهلبق اع قلعتي ام دروآ مث : تایوتکلا دعب نا زوالا مر( بنا ب تكا )هل
 هلوقف ةشئاع ثيدح امأو ¢ چ ور رمع نبا ثيدح ىلع مالکلاو رجفلا یعکد ىلع مالكلا مدقت

 ربظلا لبق نيتعكرلا نأ نابب هدام : لاقي نأ لمتحم و « ةمجرتلا قباطي ال « ربظلا لبق اعبرأ عدي ال ناك هنا » هيف

 ثيدح قو « نيتمكر ربظلا لبق نأ » رمع نا ثيدح ىف عقو : یدوادلا لاق . « امهبلع ةدايزلا عنتع ثيحح اح اتسیل

 نيتعكر مع نبا یمن نوكي نأ لمتح و : لاق ىأر ام فصو امهنم دحاو لك نأ ىلع لوم وهو , اعبرآ , ةشئاع

 « اعبرأ ىلصي ةراثو نيتنث لصي ةرات ناكف : نيلاح ىلع لمح نأ ىلوآلاو , ديعب لاتحالا اذه : تلق . عب رالا نم

 ناك اذ] ىلصي نوکی نأ لمتحو . اعب رأ لصب هتيب ىفو نیتمکر ىلع رصتقی دجسلا ىف ناك هنأ ىلع لوم وه : ليفو

 لع ةشئاع تعلطاو هيب ىف ام نود دجسملا ىف ام رمع نبا ىأرف نيتمكر لصيف دجسلا ىلإ جرخ مث نیتمکر هتيب ىف

 « جرخم مث اعب رأ ربظلا لبق هتيب ىف لیصی ناک , ةعناع ثيدح ىف دواد وبأو دحأ هاوز ام لوألا ىوقيو ؛ نيرمألا



 ۵ ش ۱۱۸۴ - ۱۱۸۰ ثيدحلا

 نب دمح نب مهاربإ نع هل . ابللق ىف ناتعکرلاو ۰ هلاوحآ نم ريثك ىف تناك عب رالا : یربطلا رفعج وأ لاق

 رد هيبأ نع ) هلق . ءار مث ةروسکم ةمجعم نيش اهدعب ةحوتفم ةانثمو ةنكاس نونو ةمومضم مع ( رشتنملا

 ىبأ هخيش نع یحو « لیعاعالا هجرخآ « ةشئاع تعمس و هيب أ نع مهار نع ةيعش نع عيكو ةياور ىف ( ةشئاع

 نأ هريخأو اقورسم ةشئاعو رشتاملا نب دمت نيب لخدأف ةيعش نع رمع نب ناثع قيرط نم هب هثدح هنأ ىوغبلا مساقلا

 هقاس مث ةشلاع نم دم عامسب حيرصتلا ىلع ایکو قفاو دق رفمج نب دمت نأب ليعامسإلا كلذ درو « مو عبكو ثردح

 ىنعي - دیعس نب يح نكي لو : ىليعامسالا لاق « ةعئاع عمس هنأ هابأ عمس هنأ دحم نب مهاربإ نع ةبعش ىلا هدنسب

 كلذب و . یبتنا رع نب ناهْثع نم هيف یدنع مولاو : لاق « اسلدم هلمحیل  هقي رط نم یراخبلا هجرخآ یذلا ناطقلا

 یرادلا هجرخآ نكل . ديناسآلا لصتم ىف دیزلا نم رمع نب ناثع ةباور نأ حضوأو « للعلا » ىف ینطقرادلا مزج
 ىف مولا نوكي وأ « هدعب نم ىلع وأ هيلع طقس نوكي نأ اماف . اتورسم هيف رک ذی ملف دانسالا اذهب صع نب ناثع نع

 نب پهور ذاعم نب ذاعمو كرابلا ناو ليعامسإلا داز ( ىدع ىنأ نبا هعبات ) لوق . رمع نب نايثع نود نم هتدايز

 لصو دقو « قوزم نب ورم ىنعي ( ةبعش نع ورمعو ) هلوق . قورسم هيف سيل و هدنسب ةبعش نع مهلك رب رج

 ةخاصملا ىف یاقرما هثيدح

 برغلا لبق قالصلا ساپ - ۵
 لا هللا "دبع ىنث دح : لاق ا نبا نع نيسحلا نع ثراولا دبع ان دح رم وأ اشو - ۳

 هس سانلا اه نأ يها رك. هاش نإ : - لا ىف لاق - برغلل قالص لبق اوأص » لاق وقالت یبلا نع ٠
 [ ۷۳۷۸ : ىف هفرط - ۱۱۸۴ ثيدحلا ]

 بيب ىبأ نب دي و - مدح لاق 2 یآ ن دیمس ان دح لاق دز نب هللا دبع او - ادد
 مگ ب۰ ےس ىبأ نم کب .ءأ الأ : افق ىلا يماع نب ةبفع یتا » لاق را هللا دبع بد “تمم

 ا 1 5 5 7 درس لا ع و 2 ے ۳

 : لاق ؟ نآلا كمنع اف : “تلق « لب هلا لوسر دبع ىلع "لفن انك انإ : ةبقع لاقف . برفلا مالص لبق نیتمکر

 « لنشا

 ()ةر ره ی ال ثيدح امف درو دقو رصعلا لبق ةالصلا فنصلا رکذب مل ( برغملا لبق ةالصلا باب ) هلوق

 « نابح نبا هح و یذمرتل و دواد وبأو دحأ هجرخأ , اعب رأ رصعلا لبق ىلص أءسا هلآ محر » هظفل عوف ص

 ءاعبرأ رصعلا لبق لصي ناك هنا » هيفو یناسنلاو ىذمرتلا هجرخآ بلاط ىنأ نب ىلع تیدح نم اضيأ هلعف نم دروو

 لفغم نبأ وه ( یثزلا هللا دبع یثدح ) هلت . عملا ناوکذ نبا وه (نيسحلا نع ) هلوق . یراخبلا طرش ىلع اسیلو

 ثراولا دبع نع ىر رفلا نع هتياور ىف دواد وب داز ( برغم ا ةالص لبق اولص ز هله : ةددشاا ءافلاو ةمجعملاب

 هجولا اذه نم ىليعامسالا اهداعأو « نیتمکر برغملا لبق اولص » لاق مث « نيتمكر برغملا لبق اولص , دانسالا اذهب

 رمع نبال مارلا غولب ىف هسن دقو « حراعلا اپیا ءازع ىلا لوصألا نم كلذ لي اك « رحم نال ٠ باوصلاو ء مو اذه (۱)
 لهآ هقاو . باصأف



 دجہلا بانك ۰ ٩

 جرختسلا ىف معن نآ ةياور ىفو « ءاش را ةثلاثلا ىف لاق , فنصلا ةياور ىف هلوقل قفاوم وهر . تايم ثالث
 بحملا لاق ( ةنس سانلا اهذختي نأ ةيهاركح ) هوق . « اش نمل : لاق مث انالث اهات نيتمكر برغلا لبق اولص د
 ىلع ةلدألا یوقآ نم ثيدحلا اذه لب . بحتسي ال ام ىمأي نأ نكمي ال هال امابحتسا ین دري مل : ىرطلا
 ‹ ضئارفلا بناور نع اهتبت رم طاطحنا دارلا نأكو « ةمزال ةقيرطو ةعيرش ىأ « ةنس » هلوق ىنعمو . اایحتسا
 « اهلع بظاو ألي ىنلا نأ تبثی مل هنأب بقعت و « مهضعب اهكردتساو بتاورلا ىف ةيعفاشلا رثك أ اهدمي مل اذهلو
 ةيناتحتلا حتفب (ىنذيلا ) هلو . ناذآلا باوبأ نم « ةماقالاو ناذالا نيب ک باب » ىف اطوسبم كلذ ىلع مالكلا مدقت و
 (كبجيأ الأ ) هلوق . املخد دقو ىراخبلا خيش ىوس دانسالا لاجر ةب اذكو . ىرصم وهو نو اهدعب ىازلاو
 نوكسو مسجلا حتفب قاشيجلا كلام ن هللا دبع وه ( ممم ىبأ نم ) هلوق : بجعتلا نم مجلا دیدشت و هلوأ مضب

 ربع نمز ىف مدق مث لبج نب ذاعم ىلع نآرقلا أرقو إب ىنلا دبع ىف لسآ مرضخم ريبك یھب ات ةمجعم اهدعب ةيناتحتلا
 « بيذهتلا »ىف ىزملا ركذي مو « كاردإلا اذهل ةباحصلا ىف ةعامج هدع دقو : سنوي نا لاق « اهاكسو رصم حتف دهشف
 ن , لبعاعالا داز ( نيتمكر عكرب ) لۆ . “7 ثیدحا اذه هيلع دريف هطرش ىلع وهو « هل جرخآ ىراخبلا نأ
 لاق ) هل . هبيعأ ىأ ةلمبم مث ةمجع وهو « هصخأ نأ ديرأ انأو ةبقعل تلقف » هيفو . برغملا ناذأ حمسي
 بحتسل امب] : موق لاتو < قب اسلا بابلا ىف هانيب اک هيف ةجح الو برغملا تقو دادتما ىلع هب لدتسا ( حلا ةبقع
 ابعاقي] نأ كش الو . اهتقو لوأ نع برغملا رؤي الثل ةروعلا رتسو رهطلاب ايهأتم ناك نمل نات روكذملا ناتمكرلا
 باسبلا ىف هدئاوف ةيقب لع مالكلا مدقت دقو « ةالصلا متت مل ام امهب ارحتسا لح نأ قي الو , لوآ تقوا لوأ ىف
 . اههلعف دقو ىعبات ممن ايأ نال « ةباحصلا دعب دحأ امهلعفي مل : ىبرعلا نب ركب ىبأ ىضاقلا لوق ىلع در هيفو « قباسلا
 لب ىنلا نع دايج ثيداحأ هيفو . ثيدحلا تعمس نيح ةدحاو ةرم الإ امهتلعف ام : لاق هنأ دمحأ نع مرثالا ركذو
 ٠ ىلص ءاش نف ماش نمل, لاق هنأ الإ  نيمياتلاو ةباحصلاو

 "یا نع امهنع هللا ىضر ةشئاعو مرفأ رك ذ « عاج لف اونلا ةالص بسيسساي - 1
 ی دو را لاق باپش نا ن ىبأ ات لح مهار ب بوته ا لح ناسا یر س ۵

 « مراد ىف تناک رب نم هبجو ىف اہ جك قو ھت هلل ةلوسر لقع نأ » ئراصنألا عيل
 عم اردب دېش نمي ناکو  هنع لا یضر یراصنالا كلام نب نابتع مع هنأ دوم عزف =~ 5 هم م ۱ 0 > 4 2 ۾ ہک 7م

 « ٌراطمألا تءاج اذإ داو مهتيبو ینیب لوح ناكو « رملاس یب ىوقل لا ”تنك» لوقي - هلي لا لوسر

 ىذلا یداولا ناو « ىرصب ترکنآ ىنإ : هل ”تلقف هم هللا لوسر تئ . مدب لبق هزايتجا "ىلع شيف
 اناكم قبب رم لصف ىتأت كنأ تذدّوذ را "لع كيف ءراطمألا تواج اذإ "لیسب یوق نيبو ىنيب

 ءانثأ ىف هرکذ مقو ايو « فوقوم الو اموفرم اربخ انه م ىبأ نه جر لل هللا هجر ىراخبلا نال ء رعاظب هيلع درلا سيل (۱)
 ١ رعأ هللاو ۰ هب جاجتحا ريف نم ةباورلا



 ثيدحلا ۰۱۱۸۵ ۱۱۸۹ 5١

 "دتشا ام دعب هنع هللا یفر ركب وبأو هلي هلل لوس لع ادنف . لفأس : هلي هلا یو اف لا

 هل تنرشآف ؟ كتي نم لمصأ نأ بحت نبأ : لاق یتح يلج رف « هل تنذاف هلي هللا لوسر َنْأتساف رانا

 سم « نیتنکر لصف « هارو انففصو « عکس هلي هللا لوسر ماقف « هيف ّلصأ نأ ٌبِحأ ىذلا ناکلا ىلإ

 مهنم “لاجر باتفیتی ىف هلي هلا لوسر رادلا ”لهأ عیتنف ل عیب زیرخ ىلع هح ٠ رس َنيح اتلسو

 "فام كاذ : مهنم لر لاقف . هارأ ال ؟ كلام لمف ام : مهنم "لجر لاقف ٠ تيبلا ىف لاج“ را رنک تح

 ؟ هللا ةجو تالذب ىغتي هللا الإ لإ ال لاق هارت الأ «كاذ هر ال : لع للا وسر لاق ٠ هلوسرو هلا بح ال

 ناف هليل ها لوسر لاق . نيقفانملا ىلإ ال هد الو هلو یر ام للف نام *رعأ ةلوسرو “ نا : لاقف
3 

 بوی وبأ مهيف ًاموت اهت دف : دوج لاق . « نا هجو كاذب یی هل ال لاق نم رانلا ىلع مك دق "نا

 وبأ "لع کا ار ء ةيواعم نب ديزي تو اهيل قا یا ورع ىف - هلع للا لوسر عا

 تح ین نإ لع ول تم “رع كلذ يكف . طق تلق ام لاق لل ها لوسر عظأ ام هللاو : لاق بوب
 "تلفن تلف « هموآ دجسم ىف ای نا هنع لا | ىضر كلام نب نابتع امنع لأسأ ( نأ توزع نم ”لفقأ

 الف « هموقل ىلصي یهآ خيش نابتع اذاف ٠ اس یب توتا ¢ ةنيدال تمدق ىتح ترس مث - ةرتعب وأ - ةجحب

 6 لزا هیت دح يس هين دخ 5 ثيدحلا الذ نع لان 2 «انأ نم در هيلع الف ةالصلا نم "5

 سأ هركذ ) هو ٠ 5 وه ام لمتحو ‹ قلطملا لفنلا هدام ليق ( ةعامج لفاونلا ةالص باب ) هلق

 تففصف » هيفو ؛ م اس مأ تيب ىف مب ىنلا ةالص ىف هثيدح ىلإ هب راش داف سنأ ثيدح امأ ( هلي ىنلا نع ةهااعو

 ةالص ىف 0 ل راشأف ةشئاع ثيدح امأو + اهريقو فوفصلا ىف مدت دقو < ثيدحلا « هءارو مقبلاو ان

 6 لمتحف ةريسب ةفلاخم هظفل 00 « دانسالا اذه هدنسم ىف عقو ثيدجلا اذه ناف ‹ هبوهار نبا وه لبق

 نبا وه قحإ نوک ىف ةنيرق رابخإلاب ريبعتلا ( بوقعي انربخأ ) هل ٠ روصنم نبا وه هيف ىراخبلا خیش قحح]

 مدسقت ( ةجم لقعو ) هلق . ىرهزلا فوع نب نمرلا دبع نب مهاربإ نب دعس نبا وه روكذملا مهاربإ نب بوقعيو

 . ولا ىأ « تناک» ىنممشكلا ةاور فو ۰ وادلا ىأ ( مراد ف ناك) هلو ٠ للملا باتك ىف هيلع مالكلا
 « قشف » ىم شكلا ةياور ىف ( ىلع و قشیف ) هلو ٠ لوقلا ىلع زر ی كأم معرف ) ەلۆق

 . دارفإلاب یپمشکلا ةياور قو ‹ شک ال اذک با نیم ( لم نأ بحت نبأ ) هلو ٠ سا ةفيصي

 ( عيبرلا نب دوخ لاق ) هلوق ٠ ةبژرلا نم ةزمما حتفي ( هارأ ال ) هلوق ۰ نشخدلا نبا وه ( كلام لمف ام ) هو

 هيلع لزل یذلا یراصنالا دیز نب دلاخ وه ( بوبآ وبأ مهف ) الاجر ىأ ( اموق اهتادغ ) ىضاملا دانسالاب ىأ



 دجهلا باتك 14 “۲
eames e r م enn 

 تحت نفدب نأ ىصوأ بويأ ابأ نأ هريغو دعس نبا رکذ ( امف فوت ىتلا ) هلو . ةني دملا مدق امل إي هللا لوسر

 « نايفس ىلأ نبا ( ةيواعم نب دیو ) هلۆق ۲ ةينيطنطسقلا رادج بناج ىلإ نفدف هربق عضوم بيخي و ليخلا م ارقا

 ىح ةوزغلا كلن ىف اولصوو « ةبواعم ةفالخ ىف اهدعب لیقو نيسمخ هنس ى كلذ و: اريمأ ناك ىأ ( مهلع ) هلق

 لوقلا فن نم هنظ ىلغ بلغ ام وهو راكنالا هجو بوبآ وبأ نيب دق ( ىلع اهركنأف ) هلق . ةينيطنطسقلا اورصاح

 نال « هللا الإ هل ال لاق نم ىلع رانلا مرح دق هللا نإ » هلوف لكشتسا هنإ ليقف كلذ ىلع هل ثعابلا امأو « روكذملا
 « ةعافشلا ثيداحأ اهنم ةد تاغا ةر تال فل اخ وهو ؛ رانلا نندحوملا ةاصع نم دحأ لخد ال هرهاظ

 كلام نب سنأ نابتع نع ثيدحلا اذه ةياور ىلع ادوم قفاو دقو « دولخلا ىلع ميرحتلا لمحم نأب نکع عملا نكل
 ثيدحلا عمسيل نابتع ىلا عوجرلا ىلع دومح لماحلا نأكو 5 ادج ىوق عباتم وهو هقي رط نم لم هجرخأ 1

 هعامب عنق اذغو « هيلع هركنأ ىذلا ردقلا طبض ام نوكي نأب هسفن متا هيلع ركنأ ال بويأ ابأ نأ ةرم ىناث هنم

 تمدقت ةريثك دئاوف ثيدحلا اذهىفو « ىنعمو انزو عجرأ ىأ ءافو فاقب ( لفقأ ىتح) هلو . ةرم ىناث نابتع نع
 كلام نع بهو نبا یورو « ةعامج لفاونلا ةالص وهو انه هل مجرت ام هيفو « تويبلا ىف دجاسملا باب » ىف ةطوسبم
 دس ىف هتدعاق ىلع هانب اذهو « الف سانلا هل عمجيو ارهتشم نوكي نأ امأف « ةلفانلا ىف رفنلا موي ناب ساب ال ها
 راهتشال ناضمر مايق هباحصأ نم بيبح نبا ىنثتساو ؛ ةضيرف كلذ نأ هل لع ال نم نظي نأ نم ىثخ ال عئارذلا

 ی ةفطالمو « اطوسبم هضعب مدقت ام دئاوفلا نم ثيدحلا قو < مهنع هللا ىضر مهدعب نمو ةباحصلا لعف نم كلذ

 تيبلا نم ادجسم ذختملا ناكملا نأ و « ةلبقلا نيع بلطو ٠ ارذتعم ةلعلا نم هيف ام ءرملا ركذو « لافطالاب هلع

 فلخ نم بيع هيفو « ماعلا دجسلا ىف وه امن] اناکم لجرلا ناطيتسا نع ىبهنلا نأو « هبحاص كلم نع جرخ ال

 فيرعتلا ةبج ىلع هيف ام ناسنالا ركذ نو ةبيغ دعي ال هنم رپظی ام بيع نم نأ و « ريبكلا سلجم روضح نع
 اذإ هب هثدح امع هخيش ثيدحلا بلاط تابثتسا هبفو « نيلسملا ماكحأ ءارجإ ىف فاك نيتدامشلاب ظفلتلا نأو . زئاج

 كلذ نم رثك أب فنصملا مجرت دقو . كلذ ريغو معلا بلط ىف ةلحرلاو ۰ ثيدحلا خيشلا ةداعإو هنايسن نم ىشخ

 ناعتسملا هاو

 تیبا ىف رعّوطتلا ساپ ۷
 ضر ربع نبا نع مفان نع هللا دیو ترا مرغ بمون دج واج 0 ىلعألا دبع اشو - ۷

 « ًاروبق اهوذخ الو ٠ ميالص نم کنویب ىف اولعجا , 1۳7 4 3 2 لاق م امهنع ا
 قم من

 هظفلب مدقت دقو « عدالص نم گنوبب ىف اولعجا » ل با ز هلو

 دبع هعبات ) مو . هيلع مالكلا عم دجاسملا باوبأ نم « رباقملا ف ةالصلا ةيهارک باب » ىف عفان نع رخآ هجو نم

 کت ویب ف اولص و ظفار هع ىلا نب دمع نع لسم املصو ةعب اتلا هذهو 5 بوبأ نع نقلا ىنعي ( باهولا

 « اروبق اهوذختت الو



 و ۱ ۱۱۹۰۱ - ۱۸۸ ثيدحلا

 ةنيلم لاو تكم دجسم ی ةالصلا لضف باتک - ۰

 ةنيدلاو کم دجست ىف ةالصلا لضن بیساپ - ۱

 ضر دیعس ابأ تمع لاق ةع نع كالا دبع ینربخآ لاق دبش انت ادح رع ن رفح شو - ۱۱۸۸

 ةوزغ ةرشع نا لكم یبلا عم ازغ ناكو « قلم یبلا نم تمعم لاق ًامبرأ هنه لا

نع شا طر ةريره ىلأ نع دبمس نع یره زا نع نايفس انن دح لع ازم بس ۸۵
 يكب ىنلا نع د

 ىمقألا دجسو ام لوسرا دجسمو « مارحلا دجسلا : دجام ةئالث ىلإ لار نا » لاق

 ءزألا هللا دبع یا نب هلل ديبعورحابَر نب ديز نع كلام ان ربخأ لاق "فسوب نب هللا دبع شر - ۱۹۰

 فل نم یخ اذه ىدجسم ىف ةالص » لاق يي وبلا نأ ُهنع هللا ضر ةر ره ىبأ نع ترغألا للا دبع یآ نع

 « مارحلا "سل الإ هاوس امف ةالص

 : ديشر نا لاق , بابلا لبق ةلمسبلا ینافصلا ةخسن ىف تبث ( ةنيدملاو ةكم دجسم ىف ةالصلا لضف باب ) هلق

 لضفب مجرتو : لاق « ةمجرتب كلذ دعب هدرفأ هنوکل ثيدحلا ىف امهلا اعوم ناك ناو سدقملا تيب و ةمجرتلا ىف لقب مل

 رعشم دجاسملا ظفل نآل ابف ةالصلا دصق دجاسملا ىلا ةلحرلاب دارلا نأ نيبيل ةالصلا ركذ ثيدحلا ىف سيلو ةالصلا

 ةالص ةمجرتلا ىف ةالصلاب دارملا نأب رعشي عوطتلا باوبأ ىف ةجرتلا هذه فنصملا دار رهاظو . ىبتنا ةالملاب

 بهذو « بابلا ثيدح ىف روهمللا لاق ةبو هجوأ اذهو ةلفانلا لخدیف كلذ نم معأ وه ام اب دارب نأ لمتحم و , ةلفانلا

 ىف عقو اک ری نبا وه ( كلملا دبع داربخآ ) هلو . ىتأيس اك ةضيرفلا ةالصب صتخ لیضفتلا نأ لا ىواحطلا

 وه « ةلمهم اهدعب اهنوکس ريث الا نبا کحو « یازلا اذكو فاقلا حتفب ( ةعرق نع) هلق . ليصآلاو رذ ىنأ ةياور

 .دايزو اذه وهو « دايز ىلوم ةعزق تصمس و دانسالا اذه ىف باوبأ ةسمخ دعب ىتأيسو , دوسالا نبا لاقيو ىع نبا

 ةقبط نم امن نارقالا ةياور نم هنع ريع نب كلملا دبع ةياورو ۰ روبشملا ريمألا نايفس ىنأ نبا وه هالوم
 ( أزغ ناکو) هلق . تانك عب أ ىأ اعبرأ هنم تعمس وأ اعبرأ ركذي ىأ ( امبرآ دیعس ايأ تعمس ) هو . ةدحاو

 ردقلا اذه ىلع فلؤملا رصتقا اذك ( ةوزغ ةرشع ىتث ) هلق . ىردخلا ديعس وبأ هنع لوقملاو ةعزق وه كلذ لئاقلا

 قاس ىراخبلا نأ حراشلا ىدوادلا نظف لاحرلا دش ىف ةربره ىبأ ثيدح هدعب ركذو ٠ ايش نثملا نم رکذ لو

 ةررره بأ ثيدحو « فصلا ركذ اك ءايشأ ةعب دأ ىلع لمتشم ديعس ىبأ ثيدح نال رظن هيفو . نما اذه ندانسالا

 داصتخا ةزاجإ ىف ىراخبلا ةدمناق ىلع ءانب دحاو قابس ىف امهنيب عملا عنمب ال نكل ۰ طقف لاحرلا دش ىلع رصتقم

 ضوملا ىلا ثيدحلا ردص ركذ « لاحرلا دشت ال » هلوق وه عبرالا دحأ ناك امل : ديشر نبا لاقو « ثيدحلا



 قبلا و کم دجسم ىفةالصلا لضف باتکا -۷۰ ۹

 لع ظفاما ريغ هبنیل ضاغغالا كلذب دصف هنأكو « كيدحلا فطتقاف ديعس ىنأ ثيدحل ةريره نآ حاتتقا هيف قالت
 نبا وه ( ىلع انئثدحو ) هل . ةجرت سماع ةماهتب هقاس هنن برق نع حاضيالا نع هالخآ امانأ لع ظفحلا ةدئاف
 لاق ىنيدملا نب ىلع نع رخآ هجو نم قپبلا دنع عقوو ۰ بيسملا نبأ وه درعسو ؛ ةئييع نا وه نايفسو . ىنيدملا

 هلوأ مضب ( لاحرلا دشت ال ) هلوق ٠ « لاحرلا دشت ظفلب هب ثدح ام رثك أ ناكو ظفللا اذهب ةرم نايفس هب انئدح »

 نأ مةتسي ال : لاق هنأك ‹ یہنلا حرص نم خلبأ وه : ییطلا لاق « اهريغ ىلا رفسلا نع ىهنلا دارملاو ۰ ىننلا ظفلب
 « سرفلا جرسلاكريعبلل وهو لحر عمج ةلمهملاب لاحرلا و « هب تصتخا ا اهصاصتخال عاقبلا هذه الإ ةرايزلاب دصقي

 بوكر-نيب قرف الف الاو رفاسملا بوكر ىف بلاغلا جرخم اهركذ ج رخو همزال هن ال رفسلا نع لاحرلا دشب ىكو

 هجرخأ « رفاسب ام » هقرط ضعب ىف هلوق هيلع لدب و « روكذملا ىنعملا ىف یثلا و ريلاو لاغبلاو ليخلاو لحاورلا
 دشت ال ريدقتااو غرفم ءانثتسالا ( الإ ) هلوق . ةريره ىبأ نع رغآلا ناملس نع سنأ ىبأ نب نارمع قيرط نم لس

 نكل ؛ ماعلا معأب ردقم غرفملا ىف هنم یشتسلا نال ؛ اهريغ عضوم لک ىلا رفسلا عنم همزالو « عضوم ىلا لاحرلا
 مرحلا 7 را دجسملا ) هلوق ٠ قأبس اک دجساا وهو صوصخلا عضوملا انه مومعلاب دارملا نوكي نأ نكمي

aهب دارلاو فائئتسالا ىلع عفرلا زوج و ٠ ةيلدبلا ىلع ضفخلاب دجسملاو ۰ بوتكملا یعع باتکلا  
 ديأتيو : : یربطلا لاق . مرحلا ءازجأ نم اهريغو تويبلا نود هيف ىلصي ىذلا عض طوملاب صتخم ليقو « مرحلا ميج

 ةيمكلا هب دارملا ليقو « كلذك ىشتسلا نوكي نأ یغینیف ةعاج لا دجسم ىلا هيف ةراشالا نآل « اذه ىدجسم » هلوقب
 الا , یثاسنلا دنع ىذلا نال رظن هيفو « ةبعكلا الإ » ظفلب یئاسفلا هاور ام ديأتي هنأ ركذو ىرعطلا بحلا هاكح

 هنأ ءاطع قيزط نم ىسلابطلا هاور ام لوألا دب ويو « ةدارم تنلكل دجسم ةظفل تطقس ولو ىح « ةبعكلا دجسم

 ( لوسرلا دجسمو ) هلوق . دجسم هلكهنآل مرحلا ىف لب : لاق ؟ مرحلا ىف وأ ءدحو دجسملا ىف لضفلا اذه : هل ليق
 هديؤيو « ةاورلا فرصت نم كلذ نوكي نأ لمتح و  مظعتلا ىلا ةراشا « یدجسم » نع لودعلا فو « يلب دم ىأ

 ةناضإ نم وهو سدقلا تيب ىأ ( ىصقالا دجسمو ) هلوق 1 « یدجسمو » ابیرق یالا ديعس ىنأ ثيدح ىف هلوق

 نوب رصبلاو ( ىبرغلا بنام تنك امو ) لات هلوقب هل اودهشتساو نویفوکلا هزوج دقو « ةفصلا ىلا فوصولا
 هدعبل ىصقالا یبسو « كلذ وحن و یصقالا ناكملا دجسمو ینرغلا ناكا بئاحي ىذلا ىأ « ناكملاا رامضاب هنولوؤي

 ینأپسو « ةنس نيعب رأ امهنیب نأ حیحصلا ىف تبث هن ال رظن هیفو « نامزلا ىف لیقو « ةفاسملا ىف مارحلا دجسملا نع

 ىج : یرشخزلا لاقو « هشع باوجلاو لاکشالا نم هيف ام نایب و این الا ثيداحأ نم ليلخلا مهاربإ ةمجرت ىف

 دجسم ىلإ ةيسنلاب ىصقأ وه ليقو « ثبخلاو راذقألا نع هدعبل ليقو « دجسم هءارو ذئنيح نكي مل هنال ىصفالا
 دملاب ءايليإ اهم نرشعلا نم برقت ءامسأ ةدع سدقلا تيبل و ۰ هنم دعبأ سدقملا تيب و ةكم نم دعب هن ال ةنيدلا

 فاقلا نوکب سدقملا تيب و « كلاثلا اذه ىلع ماللاو فل لا لاخد] سابع نبا نعو ىلوألا ءايلا فذحبو رصقلاو
 ماللا ديدشتو ةمجعملاب شو  اضيأ اهمضبو لادلا نوكسو فاقلا مض عم مم ريغب سدقلاو « ديدشتلا عم اهحتفب و

 اهدعب ءارلا رسكب و واولا نوکسب لس ىروأو . ةفيفللا ماللا رسكو ةلمپلا حتفب لسو « ةمجعع مالشو . ةلمبملابو

 : یشعالا لاق ةئكاس ةي



 ف ۱۱۸۸-۱۱۸۰ ثيدحلا

 لس ىروأف صمغ قشمد هقافآ لاملل تفط دقو

 دقو « ةمجعمو نیندحوع سوار و الشروکو ةثنثم هرخآ ثورصمو نویهصو لی] تيب و ةروكهئامسأ نمو

 باتک ىف ةنيدلاو هك قلعتي ام قأيسو ۰ « سیل » باتک ىف ىوغللا هولاخ نب نيسحلا ءامسالا هذه رثک أ عبتت

 سائلا ةلبق لوألا نآلو « ءايبنآلا دجاسم امنوكل اهريغ ىلع اهتيزمو دجاسلا هذه ةليضف ثيدحلا اذه قو . جلا

 اهريغ ىلا لاحرلا دش ىف فلتخاو . یوقتلا ىلع سسأ ثلاشلاو « ةفلاسلا مالا ةلبق ناكىناثلاو < مهجح هيلاو

 دم وأ خيشلا لاقف اف ةالصلاو اهب كربتلا دصقل ةلضافلا عضاوملا ىلاو اتاومآ و ءايحأ نيحلاصلا ةرابز ىلا باهذلاك

 ضايع لاق هو هرايتخا ىلا نیسح ىضاقلا راشأو « ثيدحلا اذه رهاظب المع اه ريغ ىلا لاحرلا دش مرح : ىنوجلا

 هل لاقو روطلا ىلإ هجورخ ةريره ىلأ ىلع ىرافغلا ةرصب راكنإ نم نئسلا باععأ هاور ام هيلع لد و ؛ ةفئاطو

 هقفاوو « همومع ىلع ثيدحلا لمح یر هنأ ىلع لدف ثيدحلا اذهب لدتساو « تجرخ ام جرخت نأ لبق كتكردأ ولد

 نأ اهنم ةبوجأب ثيدحلا نع اوباجأو « مرح ال ةنأ ةيمفاشلا نم هريغو نيمرحلا مامإ دنع حیحملاو . ةر ره وبأ
 دمحال ةياور ىف عقو دقو « زئاج هناف اهريغ فال دجاسلا هذه ىلإ لاحرلا دش ىف ىه امن ةماتلا ةليضفلا نأ دارملا

 نم صوص یهلا نأ اهتمو ©20مرحتلا ريغ ىف رهاظ ظفل وهو « لمعت نأ ىطملل ىغبني ال ١ ظفلب اهركذ ىقأيس

 : ىباطخلا لاقو « لاطب نبا هلاق هب ءافولا بحي ال هناف ةثالثلا ريغ دجاسملا رئاس نم دجسم ىف ةالصلا هسفن ىلع رذن

 ىثب ءافولا مزلب ال ىأ ا . كريستي ىتلا عاقبلا ىف ةالصلا نم ناسفإلا هرذني این باجالا هانعمو سا ظفل ظفلا

 7 نم دجسم ىلإ لاحرلا دش ree ما مح دارا نأ اهنمو « ةثالألا دجاسملا هذه ريغ كلذ نم

 وأ ةراحت وأ لع بلط وأ بحاص وأ بيرق وأ ملاص ةرابزل دجاسلا ريغ دصق امأو « ةثالثلا هذه ريغ هيف ةالصلل

 هدنع تركذو e : لاق بشوح نب رهش قيرط نم دمحأ ىور ام هديؤيو ؛ یه ىف لخدب الف ةهزت

 دجسملا ريغ ةالصلا ةيف ىغتدت دجسم ىلإ هلاحر دشي نأ ىلصالل یفینب ال د و هلل لوسد لاق : لاقف روطلا ىف ةالصلا

 اهدصق دارملا نأ ار . فعضلا ضعب هيف ناك نو ثيدحلا نس رهشو « یدجس و یصقالا دجسملاو مارا

 لو « هلبق یذلا نم صخأ وهو . اهريغ ىف فکتعی ال : لاق هنأ فاسلا ضعب نع ىناطخلا هاکح اف فاکسعالاب

 یعفاشاو دحأو كلام لاق بو « كلذ همزل دجاسلا هذه دحأ نايتإ رذن نم نأ ىلع هب لدتساو « اليلد هيلع رأ

 دجسلا ىف بم < مالا » ىف یعفاشلا لاقو « اّقلطم بحجب ال ةفيئح وبأ لاقو « ىزورملا قس) وبأ هراتخاو یلعی وبلاو

 بحي : رذنملا نا لاقو ؛ یعفاشلا باحال روصنملا وه اذهو « نيريخآلا نیدجسلا فالخم هب كسنلا قلعتل مارحلا

 کم كيلع هللا حتف نإ ترذن ینإ وي لاق الجر نا , رباج ثیدح سف أتساو . الف یصقالا امأو « نيمرحلا ىلا

 ةنيدملا دجسم ىلا ىطملا لامعإ نأ یعفاشلا ىلع ةجحلا : نينلا نا لاقو « انهه لص : لاق « سدقلا تيب ىف ىلصأ نأ

 هذه نايتإ رذن نم مزلب امفو . یهتنا مارحلا دجسلل رذنا اب مولي نأ بجوف ةبرق اممف ةالصلاو ىمقالا دجسملاو

 دجاسملا هده ريغ نابتإ رذن نم نأ لغ هب لدتساو + عورفلا بتنك هلع هرکذ لوظب فالخو لیصفت دجاسلا

 للا هلوق ىف اک مظع اهنأش عراشلا فرع ىف ةاففالا هذهو « .مسللو عرحتلا ىف رهاظ وه لب و لات الا سي (۱)

 الا ¢ هالوآ نم كنود نم دخت نآ انل ي ذب ناک ام كز اس اولاق 3 هلوقو 4 ادلو د دوت نأ نعرلل یغنی امو $

 یرالا حف « ۳ ج٩ م



 ةنيدلاو كم ىف ةالصلا لضف باک ۰ 4
 لاق « ناك دجسم ىأ ىف هنالص نکتف ضعب ىلع .اهضعبل لضف ال ال اهريغ همزلي ل اهريغ وأ ةالصل ةئالثلا
 نيم ةرافك همزلپ ةياور ةلب انا نعو « هب ءافولا بحي لاق هنأ ثيللا نع ىور ام الإ كلذ ىف فالتخا ال : ىوونلا
 ةللسم نب دم نع ركذو ء الف الإو مزل طابرك هب صتخت ةدابع هب تقلعت نإ ةياور ةيكلاملا نعو . هرذن دقعني الو
 ىف ةلأسملا هذه ىف عقو : ىئامر كلا لاق « یتیم اک بس لک هينأي ناك یا نآل .ابق دجسم ىف مزلي هنأ ىكلاملا
 نئدلا قت خیشلا هب در ام ىلإ ريشي : تلق « نيفرطلا نم لئاسر امف فنصو ةريثک تارظانم ةيماشلا دالبلا ىف انرصع
 یهو ةيميث نبال هريغو یدافا دبع نب نيدلا سمت ظفاحلا هب رصتتا امو ةيمين نب نيدلا قت خيشلا ىلع هريغو ىكبسنا
 زا هلا لوسر انديس ربق ةراءز ىلإ 20لحرلا دش ميرحتب ةيم نبا اومزلأ مهنأ لصاحلاو « اندالب ىف ةروهشم
 نمو « ةيمين نبا نع ةلوقنملا لئاسملا عشبأ نم یهو « لوط نيفرطلا نم كلذ حرش فو < كلذ ةروص انركنأو
 نآ هرک هنأ كلام نع لقن ام ي ینلا ربق ةرايز ةيعورشم ىلع عامجالا نم هريغ هاعدا ام عفد ىلع هب لدتسا ام ةلمج
 لضفأ نم اهناف ةرايزلا لصأ ال ادآ ظفلا هرک هنأب هباعصا نم نوةقحما هنع باج أ دقو « لپ ىنلا ربق ترز لوقي
 لاق . باوصلا ىلإ ىداملا هللاو عازن الب عاجل لحم اهتيعورشم ناو لالجلا ىذ ىلإ ةلصوملا تابرقلا لجأو لامعألا
 ىلإ لاحرلا دشت ال : ريصيف اماع ردقي نأ اماف  فوذحم هنم ینثتسلا « دجاسم ةئالث ىلإ الإ » هلوق : نيققحلا ضعب
 ةراجتلل رفسلا باب دس ىلإ هئاضفال لو لا ىلإ ليبس ال . كلذ نم صخأ وأ , ةثالثلا ىلإ الإ ناك مآ ىأ ىف ناكم
 ىلإ لاحرلا دشت ال : وهو ةبسانم رثک أ وه ام ردقي نأ ىلوالاو ‹ ىناثلا نیعتف اهريغو ملعلا بلطو محرلا ةلصو

 روق نم هريغو فيرشلا ربقلا ةرايز ىلإ لاحرلا دش عنم نم لوق كاذب لطبيف ۰ ةثالثلا ىلإ الإ هيف ةالصلا دجسم
 دالبلا ريغ الإ لاحرلا دشت ىتح اهتاذأ لضف ام ةعقب ضرالا ىف سيا : ريبكلا ىكبسلا لاقو . لعأ هنلاو نيل اصلا
 املا دشن الف دالبلا نم اهريغ امأو « ايعرش اکح هيلع بترو هرابتعاب عرشلا دهش ام لضفلاب یدامو ٠ ةئالثلا
 معزف مهضعب ىلع كلذ سبتلا دقو : لاق « تاحابلا وأ تاب ودنلا نم كلذ وحن وأ ملع وأ دابج وأ ةرايزل لب اهتاذل
 یشتسلا سنج نم نوكي امن ءانثتسالا نال أطخ وهو « عنملا ىف لخاد ةئالثلا ريغ ىف نمل ةدايزلا ىلإ لاحرلا دش نأ
 ىلإ الإ ناكملا كلذ لجال .ةنکمالا نم ناكم ىلإ وأ دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحرلا دشن ال : ثيدحلا ىنعف ۰ هم
 . لعأ لاو ناكملا كلذ ىف رم ىلإ لب ناكم لا ىلإ سيل لع بلط وأ ةرابز ىلإ لاحرلا دشو « ةروكذملا ةثالثلا
 ىف ةالص ) هلوق . مدقنملا یرهزلا خيش ناملس وه رغالاو « ريغصتلاب هللا ديبعو « ةدحوملاب ( حابد نب ديذ) هلو
 ديز ام نود ب هن.هز ىف ناك ىذلا عضوملا ىف ةالصلا لع ىلصملا صرح نأ ىغبني : ىوونلا لاق ( اذه ىدجسم
 « ةكم عسیج لشي هاف کم دجسم فالح « اذه هلوقب يدك أ دقو « هدجسم ىف درو امن ] فيعضتلا نآل ۰ هدعب هيف

 « اهرداصمو اهدراوم ةنسلا فرع نم دنع هللا دمحم ةعاشب كلذ ىف سیاو <« غیشاا همزلا دقو 6 هن سأب ال مزاللا اذه ۱
 « هريغو كسلم ىف .ابملا وبأ كلذ ققح م ةعوضوم لپ ةفيعض اهاك لسو هيلع هللا یلص ىنلا ربق ةرايز لضف ىف ةيورلا ثيداحألاو
 < ةقلطم ةءاع نوكت لب جسما دصق نود نم مالسلاو ةالصلا هيلع هربق ةرايز ىلإ لاحرلا دش زاوج ىلع ةجح اهيف نكي. مل تح ولو
 دش نود نم لسو هيلع ها ىلص ىلا ربق رايز ركن. مل خيشلاو « اهديقيو اهصخم ةنالثلا دجاسلا ريغ ىلا لاحرلا هش نع ىهناا ثيداحأو
 لمآ ار . مهفاو هبنتق . دج-اا دصق نع ادرج اهلجآ نم لحرلا دش رکسنا او « لحرلا



 فید ۱۱۹۰-۱۱۸۸ ٦۷

 نوکی نأ ءانثاسالا اذه ىف زوجي : لاطب نبا لاق ( مارا دجسلا الإ ) هلو : ملا هنأ یرونلا حح لب

 رادقم لعب مل الوضفم وأ الضاف ناك ول هنآل حجرألوآلاو . الوضفم وأ الضاف وأ ةئيدملا دجسا واسم هناف دارملا

 نبا هححصو دمحآ مامإلا هجرخأ دقو « ىناثلا ليلد ىلع فقي مل هنأكو . یبتنا ةاواسملا فالخ ٠ ليلدب الإ كلذ
 فلأ نم لضفأ اذه ىدجسم ىف الص د مب هللا لوسر لاق : لاق ريبزلا نب هللا دبع نع ءاطع قيرط نم نابح

 ةياور یو « اذه ىف ةالص ةئام نم لضفأ مارحلا دجسلا ىف ةالصو « مارحلا دجسلا الإ دجاسملا نم هاوس اف ةالص

 ىف ريبزلا نبا ىلع فلتخا : ربلا دبع نبا لاق « ةئيدملا دجسم ىف ةالص ةئام نم لضفأ كلذ ىف ةالصو د نابح نبا
 ىف ةالص ه اعوفرم رباج ثيدح نم هجام نا قو . ىأرلاب لاقي ال هلثمو ‹ تبثأ و ظفحأ هعفر نمو « هفقوو هعفر
 ةالص فلأ ةئام نم لضف مارحلا دجسملا ىف ةالصو « مارحلا دجسملا الإ هاوس ايف ةالص فا نم لضفأ یدجسم

 یا ىلعو « ةنيدملا دجسم الإ هاوس ايف هانعم لوألا ىلعف « هاوس امف ف ةالص ةئام نم » خسنلا ضءب یو « هاوس اهف

 : بلا دبع نبا لاق ؛ هنع كلذ ىف ءاطع ةياور نم هنكل « تاقث هدانسإ لاجرو ةنيدملا دجسم ىف ةالص ةئام نم هانعم

 ةياورلا عساو مامإ ءاطع نأ هديؤيو « ثيدحلاب معلا لهأ هلمع كلذ ىلعو امنع كلذ ىف ءاطع دنع نوكي نأ زئاج

 دجسملا ىف ةاللا » همفر ءادردلا ىبأ ثيدح نم قاریطلاو رازبلا یورو « ریبزلا نباو راج نع ةياورلاب فورعم

 رازبلا لاق « ةالص ةئامسمخم سدقلا تيب ىف ةالصلاو « ةالص فل اب ىدجسم ىف ةالصااو . ةالص فلأ ةئام مارحلا

 عفان نب هللا دبع ليوأت ىلع درب وهو ۰ مارحلا دجسملا ليضفت ءانثتسالاب دارا | نأ كلذب حضوف . نسح هدانسإ

 : لاقف ثيدحلا اذه لي وأت نع عفان نب هللا دبع لأس هنأ يللا ىحي نب یحم قيرط نم ربلا دبع نبا یورو « هریغو

 دحاولا لشي نود ظفا : ربلا دبع نبا لاق ۰ ةالص فلأ نودب هيف ةالصلا نم لضفأ یدجسم ىف ةالصلا ناف هانعم
 كيسحو : ةالص نيست و عسأو ةئامعسأب ةكم دجسم ىف هالصلا نم لضفأ ةئيدملا دجسم ىف ةالصلا نوکت نأ مولیف

 كم دجسم ىف ةالصلا نم لضفأ ةئيدملا دجسم ىف ةا ملا نأ ابا ضعب عزو : لاق . افعض اذه ىلإ لؤي لوقب

 ةالص ةئام نم ريخ مار هلا دجسملا ىف ةالص » لاق رمع نع ريبزلا نا نع قیتع نب ناملس ةءاورب جتحاو « ةالص ةئامب

 الإ هاوس ايف ةالص فلأ نم لضفأ مارحلا دجسلا يف ةالص , ظفلب دانسالا اذهب ظوفحلا ناب بقعتو « هاوس امف

 ءاطعو قبتع نب ناملس یربخآ لاق جرج نبا نع قازرلا دبع یورو « ةالص ةئامب هيلع هلضف امئاف لوسرلا دجسم

 . ةئيدملا دجسم ىلإ ريشيو « هيف ةالص ةئام نم ريخ مارحلا دجسلا ىف ةالص  لوقي هاعمس امهنأ ريبزلا نبا نع
 دجسلا الإ » هرخآ ىفو ةريره ىبأ ظفلك هظفلو اذه ديؤي ام رمع نبا نع عفان نع ىنبجلا یسوم ةياور نم یاسنلاو

 لضفب فرشت ةنکمالا نال ةنيدلا ىلع كم ليضفت ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو « ةالص ةئامب هنم لضفأ هناف مارحلا

 بهو نبا لاق هبو « كلام نع ىكحو « روبجلا لوق وهو ةحوجرم هيف ةدابعلا نوکت ام اهريغ ىلع امف ةدابعلا
 إب هلوقب اولدتساو ۲ ةئيدملا لیضفت هبامصأ رثك أو كلام نع روپشلا نكل « هباحصأ نم بيبح ناو فرطمو
 نا لاق « ايف امو الا نم يخ ةنجلا ىف طوس عضوم ه هلوق عم « ةنجلا ضاير نم ةشور ىربنمو ىربق نيب ام :

 ةلس ىلأ ثيدح قاس.مث « ةكم لضف ىف دراولا صنلا مراقب الو هيف درو ام ريغ ىف ربخلاب لالدتسا اذه : ربلا دبع

 هللا درا لاقف ةروزحلا ىلع اقاو اب هلل لوسر تیر لآ ءارج لا نب ىدع نب هللا دبع نه

 هححص و نئسلا بامصأ هجرخآ حيح ثيدح وهو , تجرخ ام كنم تجرخأ ىتأ الولو « هللا ىلإ هلا ضرآ بحأو



 ةنيدملاو كم دجسم ىف ةالصلا لضف باتک ۰ ۹۸

 هللاو هنع لودعلا ىغبني الف فالخلا لمع ىف صن اذه : ربلا دبع نبا لاق « مريغو نابح ناو ةي زخ ناو ىذمرتلا
 لب ىنلا اہف نفد ىتلا ةعقبلا ضايع ىنثتسا نکل « ةيكلااملا نم نيفنصملا نم ريشك لوقلا اذه نع عجر دقو . لعأ
 لضفلا هيلع بترتپ ام هلع نال روك ملا ثحبل اب قلعتب ال اذه نأب بقعتو . عاقبلا لضفأ اهنأ ىلع قافتالا كح
 دلج لیضفتک اهريغل نوكي دق لب لمعلا ىلع باوألا ةرثك ىف رصحني ال لیضفتاا ببس نأب ىفارقلا باجأو . دباعلل
 امن : ىبلا دبع نبا لاقو « كلذ ىف القن انباعأل رآ مل : بذهملا حرش ىف ىوونلا لاقو « دولجلا رئاس ىلع فحصلا
 . اهتلزنم اهلزنأ دقف اهنم ةكم دعب لضفأ سيل هنأو هب رقأ نم امأ « اهلضف ركنأ نم ىلع ب هللا لوسر ربقب جتحي
 هبارت اهنم ذخأ ىلا ةعقبلا ف نفدي ءراا نأ یور هنأ ةفيرشلا هءاضعأ تمض ىلا ةعقبلا لیضفت بیس : هريغ لاقو
 نب ريبزلا ىور دقف اذه ىلعو « افوقوم ىقتاسارخلا ءاطع قيرط نم هدیه رخاوأ ىف ملا دبع نبا هاور قلخي ام دنع
 نم هءاضعأ تمض ىتلا ةعقبلاف اذه ىلعف ۰ ةبعكلا بارت نم مس ىنلا هنم قلخ ىذلا بارلا ذأ لیرج نأ راكب
 ىف اقلطم ةالصلا فيعضت ىلع هب لدتساو . ملعأ هللاو كلذ حص نإ ةكم ىلإ روكذملا لضفلا عج ريف ةبعكلا بارت
 هتيب ىف ءرلا ةالص لضفأ , رم هلوقل ضئارفلاب صتخم كلذ نأ هريغو ىواحطلا نع لقنلا مدقت دقو « نيدجسملا
 کم وأ ةنيدلاب تيب ىف ةلفانلا ةالص نوكتتف همومع ىلع ثيدحلا ءاقبإ نم عنام ال لاقي نأ نكميو « ةيوتكملا الإ
 فيعضتلا نإ مث . اقلطم لضفأ تريبلا ف تناك ناو نيدجسملا ىف اذكو امهريغب تيبلا ىف امالص ىلع فعاضت
 لصف نانالص هيلع ناک ولف « هريغو ىوونلا هلقث اک ءايلعلا قافتا ءازجالا ىلا ید الو باوثلا ىلا حجر روكذملا

 فالخ هريسفت ىف شاقنلا ركب ىلأ یرقلا مالك مرآ دقو . عا هللاو ةدحا و نع الإ هزجت  ةالص نيدجسملا دحأ ىف
 ةتسو ةئس نيسمخو سمخ رمع مارا دجسم اب ةدحاو ةالص تغلف مارحلا دجسملاب ةالصلا تبسح : هيف لاقهناف كلذ
 ف مدقق اك ةجرد نيرشعو اعیس ديزت اهئاف ةعامجلاب فيعضتلا نع رظنلا حطق عم اذهو . ىهننا ةليل نیرشعو رهشآ
 ثحب لع ؟ ال وأ نافيعضتلا عمتجم له نكل « ةعامجا باوبأ

 ابق لجسم یسیصاپ - ۲

 امهنع هللا ىضر رع نبا نأ عفا نع بو ان ربخأ يلع نا ان دح مارا "نب بوقمب اشو - ۱

 لی مث تییاب فوطیف یحض ابدی ناك هن ةكم مد موب : نيمو, ىف الإ یحضلا نم یلصب ال ناک
 هنم جر نأ رک "دحسلا لخد اذاف « تبع لك هی ناک ها ابق ما موو « مالا فلخ نیتکر

 « ايشامو کار روم ناك ترا لوسر نأ تادح ناکو : لاق . هيف لص یتح
 [ ۷۳۲۹ < ۱۹6 ۱۱۹۳ : ىف هفارطآ - ۱۱۹۱ ثيدحلا ]

 ةءا يأ ىف لص نأ ًادحأ عتمآ الو « نوعنصي یا تبار اک متسأ امنإ » ”لوقي ناكو : لاق =~ ۲
 « اهیورغ الو سمشلا حول اورحتت ال نآ ريغ « راهن وأ ليل نم ءاش

 ركنأو « ةفللا لهأ شك أ دنه ةدودم ةدحوم مث فاقلا مضب ءابقو « هلضف ىأ ( ءابق دجسم باب ) هلوق
 الف هشئؤي نم مهنمو هفرصيف هركذب نم برعلا نم : ىركلا لاق « نيعلا بحاص هاكح نكل هرصق ىركسلا



 ۹ ۱۱۹۱-۱۱۹4 ثيدحلا

 نم وهو هكم دسأت راسي ىلع نيليم ىلع : توق اي لاقو . ةنيدلا نم لايمأ ةثالث لع وه : علاطلا فو . هفرصي

 هشسأ دجسم لوأ وهو <« فوع نب ورم ىنب دجسم وه روکذ لا دجسملاو . كانه رتب مساب ىمسو . ةنيدملا ىلاوع

للا ءاش نا « ةرجهلا باب د ىف ىوقتلا لع سسأ ىذلا دجسلا هن وک ىف فالخلا رکذ قأيسو « لي هللا لوسر
 . ىلاعت ه

 مالكلا مدقت ( ىحضلا ىلصي ال ناك) هلق . « قرودلا وه و رذ ىبأ ةياور ىف ( مهاربإ نب بوقعي انثدح ) هلق

 نبا ىأ ( لوةب ناو ) هل . ءابق دجسم روزب ىأ ( هدوذي ) هلق . رع نبا ىأ ( ناکو ) هِلَِق . ابيرق هيلع

 ام ىذلا دجسملا لضفو ءابق لضف ىلع ةلالد ثيدحلا فو . تيقاوملا رخاوأ ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو « رمع

 ةثالثلا دجاسملا فالخم فيعضت كلذ ىف تبثي مل نكل . هيف ةالصلا لضفو

 بس لكمابق جس قأ نم تیساپ - ۳

 یر ره نبا نع رادید نب للا دبع نع رشم نب زيزعلا دبع انت دح ليعامسإ نب یسوم اشو - ۳

 تقبع الا ”ىضر وللا دبع ناكو کارو ايشام تبس لکو ابق جبسم ی خب وبلا ناک» لاق امبنع لا

 ىف اف ديق هنال « اهلبق ىلا ىف قلطأ ام دييقت نایب ةمجرتلا هذهب دارأ ( تبس لكءابق دجسم ینآ نم باب ) هَ

حي دانساب « ةئيدلا رابخأ » ىف ةبش نب رمع ءاور ام ءابق دجسم لئاضف نمو « قاطأف عوفرملا فالخ فوقوملا
 

 نواب ول « نیم سدقملا تیب یت آ نأ نم ىلإ بحأ نيتمكر ءابق دجسم ىف لصأ نال » لاق صاقو ىنأ نب دعس نع

 ناکو) هلق . وأ ین واولاو ‹ رسبت ام بسحب ىأ ( ابكارو ایشام ) یر.« لبإلا دابک أ هل اوبرضل ءابق ىفام

 ليصالاو رذ ىبأ ةياور ىف تبث اک رمع نبا ىأ ( هللا دبع

 ًايكارو ايشام ءابق ردجسم نايتإ بسا - (

 لاق امنه هلل ضر رع نبا نع عفان ىنثدح لاق هللا ديبع نع اب انئدح دادم اش - ۰

 « نمک هيف لصف عفان نع هللا دیبع انئادح » ريم "نبا از« شام كار ءابق یاب یک ول ناک د

م ريغ رخآ مكح ىلع ثيدحلا لاهنشال ةمجرنلا هذه درفأ ( اہک ارو ايشام ءابف دجسم نادت باب ) هلوق
 ٠ مدسقت أ

اب هقلا ديبعو « ناطقلا وهو « ديعس نبا » ليصالا داز (ىحي انثدح ) هر
 اذ ) هلق ۰ ىرمملا رع نبا وه ريغصتل

 نب دع انريخأ د الا لم وبأو ملص اهلصو ريم نبا قيرطو . رحم نبا ىأ ( هللا ديبع نع ) هللا دبع ىأ (ريمم نبا

 ديبع نع ةماسأ وبأو ريم نب هللا دبع انئدح و هدنسم ىف ةبيش یی نب ركب وبأ لاقو ب ىأ ان ربخأ ريمت ن هللا دبع

 نم ناك لي ىنلا نأ هبلعل هدنع نم هلاق ةاورلا دحأ نأو « ةجردم ان ىواحطلا ىعداو « ةدايزلاب هركذف « هللا

 ضعبب مایل ضعب صیمخ زاوج ىلع ةلالد هقرط فالتخا لع ثيدحلا اذه یو . لصي ىتح سلجب ال نأ هتداع

 نوكل ()میرحتلا ىلع سيل ةثالثلا دجاسملا ريغل لاحرلا دش نع ىهنلا نأ هيفو « كلذ ىلع ةموادملاو ةحلاصلا لامعألا

 دشب دارلا نأ ءابق ثيدح نع باوجلاو . ملثسو هيلع هللا ىلص هیهن ىف لصألا وه اک مرحلا هنأ باوصلاو . رظن هيف اذه (۱)

 « ءابق دجسم ىلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا بوكر ىف لاكش الف هيلعو « لحرلا دش درج ال رفا نع ةيانكلا ىهتلا ثيداحأ ىف لحرلا

 قفوملا هقاو ٠ هبن ٠ ةئالثا دجاسلا ريف ىلإ لاحرلا دش نع يمنا ثيداحأ ىلع همالك ىف اذه نل دشر ٠ حراشلل قبس دقو



 ةنيدلا و ةكم دجسم ىف ةالصلا لضف باتک - ۷۰ ۷۰

 لاحو ملاح دقفت و راصن الا ةلصاومل ناك اع] ءابق ىلا للي همي نأب بقعتو . اہک ار ءابق دجسم ىتأي ناك قلب ینا

 تبسلاب كلذ صيصخت ىف رسلا وه اذهو , هعم ةعملا روضح نع مهنم رخأت نم

 رينو ربقلا نيب ام لضف ساپ - ۵

 نا دبع نع ےک نب دابع نع ركب ىلأ ن هللا دبع نع "كلام اك فسو 6 هلا دع اشم ۵

 0 ہک ۳ 5 IS ۱ ۶ ء ۱ ا ۳۳

 4 ةنجلا ضایر نم ةضور ىربنمو قس نب امو لاق لكم هللا "لوو نا 4: ۸ ىر یزالل دز نبا

 ۱ 2 > 0 ۱ یا

 رمصاع نب صفح نع نجرا دبع نب بمس ىنث دح لاق هللا ديبع نع یجب نع دادس اشو - ۰
 یزبنمو « ةئجلا ضاير نم ةضوَر یربنم و ىتي نيب ام » لاق شب حنا نع هنع لا شو اردنا نع

 « ىضوح ىلع
 [ ۷۳۳۶۰ ۱۸۸۸۰۱۸۸۸ : ىف هفارطأ - ۱۱۹۱ ثيدحلا ]

 عاقب ضعب نأ ىلع هبني نأ دارآ ةنيدلا دجسم ىف ةالصلا لضف رکذ ال ( ريثملاو ريقلا نيب ام لضف باب )ەل

 ق درو دقو تيبلا ىف راص ربقلا نال « تيبلا ظفلب نيثيدلا دروأو « ربقلا رکذپ مجرتو « ضعب نم لضفأ دجسلا

 تيب ىف نفد هنآآل ىنعملاب هنأکو « ىربق » یورو « یب » ةحيحصلا ةياورلا : ىطرقلا لاق « ريقلا ظفلب هقرط ضعب

 رمح نبا وه ( هللا دبع نع ) هلوق 5 مزح نب ورم نب دمج نبا ىأ ( ركب ىنأ نب هللا دبع نع ) هلق . هانكس

 نآ ةاور نم ةلجلا هذه تطقس ( یضوح ىلع یردمو ) هلو . ليصألاو رذ ىبأ ةياور ىف كلذ تيثو « ىرمعلا

 ىلع مالكلا ىتأيو « جحلا باتک رخاوأ نم ةنيدملا لضف رخاوأ ىف الماك هنتمو هدنسب ثيدحلا اذه ىتأيسو « رذ

 1 ینوتسم ىلاعت هللا ءاش نإ كانه نما

 سدقلا تيب دجسم بسا - ٦
 0 ١١ سم ست را. 1

 دیمس ابآ “تعم » لاق دايز یلوم ةعارق تعم كلا دبع نع ةبعش انثدح ديلولا وأ شرم - ۰۷
 ا سس و ۳ ے 9ے ےس ور ۽ اج ۰ ع ۱ 8

 ایم الإ نيمو ةارملا رفاست ال : لاق ین او ینفیحعاف كم ىنلا نع عیرأب تدمب هنع هللا یضر یردحنا

 علطن قحر_حبصلا دعب : نيتالص دعب ةالص الو . یحالاو رطفلا : نيمو ىف موص الو . مرح وذ وأ امجوز

 ردجسمو « ماراكا لجسم : دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحترا شن الو . برفت تح رمملا دعبو « رسا

 « ىدحسَمو « ىمفألا

 اهدعب ةن اس فاق م“ ةحوتفم نون م دملاب ( ىننقنأو ) هلوق : هلضف ىأ ( سدقملا تيب دجسم باب ) هلق

 یحو « یظفللا ريغا ديك ألا نم ىنيجتأو هلوقو 4 بجعم ىأ قئوم وأ اذإ اذك هقن ۲ لاقي « نان ون

 ةيناقوف ةانثع « ىننقتأ » لیصالا هطبضو « *یثب سیا و : لاق فلآلا لدي ةيناتحتب « ىننقنيأ د ىور هنأ ريثآلا نا

 ( موص الو) هلق . جحلا ىف هيلع مالكلا قأيس ( ةأرملا رفات ال) هلق . ىقوشك ىنقوت هنم لاقي اع ]و ‹ قوتلا نم

 ابیرق مدقت ( لاحرلا دشت الو ) هلوقو . تيقاوملا رخاوأ يف مدقن ةالصاا ىف هلوقو « موصلا ىف ىتأيس



 ۷۱ ۱۱۹۸۰۱۱۹۷ هيدحلا

 ةرشع اهنم قلعلا اثيدح نيئالثو ةعبرأ ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم اهم امو خاتا باوبآتلمتشا (ةمئاع )
 لم لسم هقفاو رشع انا سا لاو: اثيدح نورشعو نائئا ىضم ايفو اب اهتم ررک لا  ةلوصوم اهرئاسو ثيداحأ

 هیدحو « برغملا لبق نيتمكرلا ىف لفغم نب هللا دبع ثيدحو .« ىحضلا ةالص ىف رم نا ثيدح ىوس اهحيرخت
 بابلا ىف ةروكذملا ةتسلا یهو ارثأ رشع دحأ مهدعب نمو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلا نم ابفو . هيف ماع نب ةبقع

 « برغملا لبق نيتعكرلا ىف ممن ىبأ رثأو « ىحضلا ةالص كرت ىف هسفنو ركب ىبأو هببآ نع رمع نبا رثأو « لوألا

 ملعأ هقاو . ةلوضرم املكو بويأ ىبأ نع عيبراا نب دوم رثأو

 ما نم

 ةالصلا ص ل ديلا تا سا ١-

 ءاش اب هدسج نی هنالص ىف ؟ لجرا نیمتسب : امنع ۶۵ یضر منابع "نا لاو

 سال هفصر ىلع غك هنع هلا ضر لع عضوو . ق 0060 قحسإ وبأ مضوو

 ؟وت حب و الج "كي نأ ار

 هنأ سابع ونا یوم بيرث نع نابلس نب امر نع “الام انريخأ ف فسوب "نب للا دبع شو بس ۱,۸ ٩

هو _ اهنع " نا ىر نينمؤملا مأ ةنوميم دنع تاب هنأ اهدع ألا < یفر سابع ينب وفا دبع نم هربخأ
 - ةتلاخ ی

 یتح هيو هللا لوسر مانف « ام وط ىف لاو لكي هللا لور یطضاو ةدموا و ضرع ىلع ؛تمحطضاف لاق

 + ديب هبجو نع مونلا حسف سل قي للا ؛لوسر ظقيتسا م « ليلقب همب وأ لیقب لبق وأ لیلا فصتا

رنش ىلا ماق لر لوس يناوخ تارا "رشمل أرق
 . لصب مق "م « هءوضو نسحأفا اهنم اضوتف ةقلعم 

ف « بنج ىلإ ةتمقق ةتبهذ مل ٠ عصام لش ؛تمف ةتسنق : ام لا یفر سابع هن للا دبع لو
 ض

 ۰ « نینکر م م « نيتتكر لصف هديب اهلي ىلا ىذا دخاو + وب ¢ أر ىلع ین هد ل

 نیتک لصف لصف َماقف « نّذؤل ءءاج ىتح مجلعضا مث « < روا م « « نيتعكر قوق نيتكار "م « نتکر

 « مييصلا لصف ج رخ« نيتفيفخ

 ةلمسب انه یاس ةخسن ىف تين (ةالملا ىف لسا اباوآ)
 نا لاقو . ةالصلا سأ سس ناك اذإ ةالصلا ىف ديلا ةناعتسا ) هلق . باوبأ ىناغصلا ةخسن ىف ( باب )

 ss SR E یعییسلا ىنعي ب قحا وبأ عضوو . ءاش ام هدسج نم هتالص ىف لجرلژ نيمتسي : سابع

 لع لع يثأ ةيقب نم ءانثتسالا اذه ( اوث حلصي وأ ادلع كع نأ الإ ؛ ريالا هغصر ىلع هفك هلع عضوو

 كح نآ الإ , هلوق : دمشر نا لاقف < ةمجرتلا ةمنت نم هنآ موق نظو « هحضوأس ام
 ىنتتاسم وه « اوث حلصي وأ ادلج

 نم كلذ ىف ام عم هيلا لاح نم هيلا ةرورصلا وعدت م زا وج بلد نم ينثلساف ۽ ةالصلا ىمأ نم ناك اذإ » هلوق نم



 ةالصلا لمعلا باتک - ۱ ۷۲

 . ىهتلا « سابع نبا لاقو » هلوق لبق امدقم نوکی نأ ءانثتسالا اذه ىف ىلوالا ناکو : لاف« سفنلا نع شيوشتلا عفد

 نوک, ن نأ یغینی « ادلج كح نأ الإ » هلوق : لاقف هجرختسم ىف ليعامسإلا ةمجرتلا نم ء تالا نأ ءاوعد ىلإ هقبسو

 ءالع ةمالعلا “اع مالك نم ال ىراخبلا مالک نم هنوكب حرصو « ةالصلا سأ نم ناك اذإ هلوق دنع بالا ةلص نم

 « ىلع رثأ ةيقب ءادتتسالا نأ كلذو ء مو وهو « هانکردآ نم هنع كلذ ذخأ نم هعبتو ٠ هحرش ىف ىاطلغم نيالا
 نع ىضلا ريرج نب ناوزغ نع مزاح ىبأ نب مالسلا دع نع ىراخبلا خاش دحأ مهاربإ نب لس ءارر كلذك

 ىلا هديب برض ربكف ةالصلا ىلإ ماق اذإ ىلع ناكد لاق  هنع هللا یضر بلاط ىبأ نب ىلمل موزالا دیدش ناكو - هب

 ةئيفسلا » ىف هانی ور اذكم « ابو حلصي وأ ادلج كح نأ الإ ٠ « عكرب تح كلذك لازب الف < رسي الا هفصر ىلع

 الإ » ظفلب هجولا اذه نم ةبيش ىلأ نا هجرخآ كلذکو « مهار | نب لسم ىلإ هدنسب یناسلا قیرط نم « ةيدنارلا
 قلعت هيف ناك ال ءرسبألا » هلوق دنع یهتنا ىلع رثأ ناکولو ةجرتا قفاولاوه اذمو « هدسج كح وأ هبوث حلصی نأ

 بحاص لاق ةمجعم اهدمب ةلمبملا داصلا نوکسب غصرلاو . تاقيلعتلا جیرفت دياوف نم اذهو « دعبب الإ ةمجرتلاب

 نيقاسلا عمم غصرلا : مكحملا بحاص لاقو . دعاسلاو فكلا نيب ام لصفم وهو ۰ غسرلا ىف ةغل وه : نيعلا
 نأاكو « ةقاطم یهو ةالصلا ىمأ نم لمعلا ناكاذإ ام ةديقم اهناأل ةجرتلا فلاخم راثألا هذه رهاظ نإ مث . نيمدقلاو
 ىذؤي ام عفد نآل ةالصلاب قلعت اهل : لاقي نأ نكميرو « كبعلا جرخيا ركذ ام ديقم ارفالطإ نأ ىلإ راشأ فنصلا
 أصعلا ىلع داهتعالا و بمتلا دنع لبحلاب قلعتلا ةنامتسالا ىف لخدب و ‹ ةالصلا ف بولطملا هعوشخ ماود ىلع نيعب لصملا

 راصتخالا ركذ ىف أ سو « ليللا مايق باوبأ ىف لبحلا ل رمآلا رم دقو « فلسلا ضعب هيف صخر دقو « امهوحنو
 ريالا بن اجلا نم هترادإل الوأ هنذأب ذخأ هنال , ةجرتلا دهاش وه ( اهلتفي ىلا یذأب ذغأو ) هلو . با وبأ دعب

 باوبأ ىفهريرقت مدقت اك اليل كلذ نوكل هسينأت2ل اضيأ اب ذخآ مث . ةالصاا ةحلصم نم كلذو . نما بناجلا ىلإ
 تناك هريغب صخب اف هتالص ىف هديب نیمّتسپ نأ لصالل زاج ال هنأ هنم ىراخبلا طبتقسا : لاطب نا لاق . فوفصلا

 دناوفاتیقب ىلع مالكا مدقت دقو « ىلوأ هيلا جاتحا اذا اهل طعنب و هنالص ىلع كلذب یوقتیل هسفن رمآ ىف هتناعتسا
 و يع

 ةالصلا ىف مالكا نم ىهنيأ ام بیس -

 ضر هللا دبع نع مقلع نع ”هاربإ نع شهلا انتا ليضف "نیا انت دح لاق 0 اشم - ۷۱۱۹

e 40 هيلع انملس یشاجنلا دنع نم انج اهلف . انيلع هر سا نر یا لع  

 [ ۳۸۷۰ « ۱۲۱٩ ىف هافرط - ۱۱۹۹ ثيدحلا ]

 ٌةمقلع نع ”يهاربإ نع شمعألا نع نايفس 02 مره انثدح روصنم نب قاحسا انت دح ریش نا ا

 هم ئنلا نع هنع "فا ىضر نا دبع نع

 هوابيشا لا ورع ىبأ نع لبس نب ثراحلا نع ليعامسإ نع يسبع انربخأ ىسوم نب هاربا شرم - ۰



 ۷۳ ۰۱۱۹۹-۱۳۰۰۰ فید ا

 « جام هبحاص اندحأ زك ؛ كو هوا دمع ىلع ةالملا فلک انك نإ » فرا "نب دیز ی لاق : لاق

 « توكشلاب انزمأف « بلا ( تاوآصلا ىلع اوظفاح ) تل تح
 [ 40۳4 : ىف هفرط ۱۲۰۰ ثيدحلا ]

 ةراش) ةجرتلا قو « هنع ىبني ام » ىنممشكلاو ليصأللا ةياور ىف ( ةالصلا ىف مالكلا نم ىهني ام باب ) هلوق

 « ريم نب هللا دبع نب دم وه ( ريم نبا انثدح ) هلوق . هيف فالخلا ةباكح ىتأيس اک هنع ىبني ال مالكلا ضعب نأ ىلإ

 لئاو ىنأ ةياود ىف ( ةالصلا ف وهو هلي ینلا ىلع لسن انك) هلوق ۰ هللا دبع ىراخبلا كردي مو « هدج ىلإ بسن

 ىف ضعب ىلع انضعب مسي نحو ةجاح ىف تجرخ د صوحالا ىبأ ةياءر فو « انتجاحي یمأنو ةالصلا ىف لسن انكد

 قأيسو ٠ اهرسك یکحو نونلا حتفب ( یشاجنلا ) هلوق . دهشتلا ثیدح ىف هوحن باب دعب فنصالل یایسو « ةالصلا

 لسرم نم ةبيش ىنأ نبا ىور : ( ةدئاف ) . ىلاعت هللا ءاش نإ زئانجلا باتک ىف هرمأ نم *ى ىلإ ةراشإلاو هتیمست

 ىف ةراشإلا ةلأل فنصلا بوب دقو « ةراشإلاب مالسلا ةصقلا هذه ىف دوعسم نا ىلع در لب ىلا نأ نيريس نبا

 انلق » ليضف نبا ةياور ىف لسم داز ( انيلع دري ملف ) هلوق . ابيرق وهسلا دوج رخارآ ىف ىتأتسو ةدرفم ةجرتب هالصل

 ةالصلا ىف نإ ) هلوق ٠ ةرجحلا ىف ىلا ةناوع ىبأ ةياور ىف اذكو « انیلع درتف ةالصلا ىف كيلع مسن انک هللا لوسر اي

 نآرقلا ةءارقب ىأ « عيونتلل هيف ريكنتلاو ٠ ديك أتلل ماللا ةدايزب « الغشا » ليضف نبا نع دحأ ةياور ىف ( الغش

 ابف حلصي الف هتمدخب قارغتسالا ىعدتْت هللا عم ةاجانم ال لغش ىأو الغش ىأ مظعتلل وأ , ءاعدلاو ركذلاو

 ىلع جرعي نأ ىغبني الف هلوقي ام ربدتو هتالصب لاغتشالا لصلا ةفظو نأ هانعم : ىووذلا لاقو . هريغب لاغتشالا

 نأ ثدحأ دق هلا نو < ءاشي ام هرمأ نم ثدح هللا نإ » لاو بأ ةءاور ىف داز ۰ هوح و مالسلا در نم اهريغ

 انرهأف . نيتنات هلل اوموقف كل ىئبني امو هللا ركذي الإ » ىعارخلا موثلك ةءاود ىف دازو « ةالصاا ىف اوملکت ال

 لاجرو « ةمومضم ةفيفخ ىلوألا نيمالو ةلموملا حتفب ىلولسلاو « ارغصم ءارو ءاج ( ميره) هل ٠ « توكسلاب

 حصأ م دع ام دانسالا انہ شعالا ةياورو « ىروثلا وه نايفسو ۰ نوبفوک مهلك نيب رطلا نم نیدانسالا

 « دحاو امهانعم نأو ليضف نبا ةءاور ظفل عم دحتم ريغ مره ةياور ظفل نأ ىف رهاظ ( هوحن ) هلو . دیناسالا

 دنع الإ يره ظفل قايس ىلع فقأ لو «هوحن و اضيأ ميره ةباور ىف لاقو نيقيرطلا نم ثيدحلا لسم جرخأ اذكو

 « انعجر لدب « اتمدق و لاق هنأ الا, ةرباغم امهنيب رآ ملو هنع ىرهزلا قتل نب مهاربإ قيرط نم هقاس هناف قذوجلا

 « اذه نم حضوأ شمالا نع ةناوع ىبأ قيرط نم ةرجحلا ىف یتأیسو ءاوس قابلاو « هللا لوسر اب هل ليقف » دازو
 قيرط نم قاسنلا دنعو < دوعسم نبا نع لب ىنأ قيرط نم یاسنلاو دواد ىلأ دنع اهم ىرخأ قرط ثيدحللو

 هلوق باب د ىف هيلع هيبنتلا ىتأيسو « هذع صوحألا بأ قيرط نم یواحطلاو هجام نبا دنءو « هنع ىعارخلا موثلك

 نب ثراحلاو < دلاخ ىبأ نبا وه ( ليعامسإ نع ) هلوق . ديحوتلا باتک رخاوأ نم « نأش ىف وه موي لكىلاعت

 ديعسو رم ىبأل سيلو « رغصم مال هرخآو ةدحومو ةمجعمب هوبأو « ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سيل ليبش

 اذكو « عفرلا هکح اذهو « نونلا فيفختب ( ماکتنل انك نا ) هلوق . هريغ مقرآ نب ديز نع هخيش ىنابيشلا سايا نبا

 ۱ . اعوفرم هنوک ی ايفاك يالا لوزن رکذ ناكل كلذب ديقي مل ولو ىتح « هلي ینلا دهع ىلع » هيف هلوقل «انرمآ , هلوق

 یراب عخ « ۳ جان تم



Vtةالصلا ىف لمعلا باتک - ۱  

 ]و ۔یش لكب اہف نوملكتي ال اوناك مهنأ ربظب یذلاو « ملکتت د هلوقل ريسفت ( هتجاح هبحاص اندحأ ملكي ) هو

 «ةبالا هذچ عقو ةالصلا ىف مالكلا خسن نأ ىف رهاظ ( تلزن یتح) هلوق . هوحنو مالملا در نم ةجاحلا لغ نورصتقي
 اوعجر امل عقو كلذ نإ دوعسم نبا لوق ىلع كلذ لكشيف ‹ قافتاب ةيندم ةبألا نا ةئيدملاب عقو خسالا نأ یضتقیف

 نیکرشلا نأ مهغلب مث ةشبحلا ىلإ رجاه نيملسملا ضعب نأ كلذو « ةكم ىلإ هدنع نم مهعوجر ناکو « یشاجناا دنع نم
 ةيناثلا ةرملا ین اوناكف اضيأ الإ اوجرغن مهدلع یذ لا دتشاو كلذ فالخم ملا اودجوف ةكم ىلإ اوعجرف اويلسأ

 لوألا عوجرلا دارأ له « انعجر الف » هلوقب هدارم ىف فلتخاو « نيقيرفلا عم دوعسم نبا ناكو « یو فاعضأ
 دز ثيدح اولحو , كع مالكا رحمت ناك اولاقو لوألا ىلإ نورخآو ىربطلا بيطلا وبأ ىضاقلا حن « ىناثلا وأ

 حيجرتلا ىلإ نورخآ حنجو . هقفوب ةبالا لزنت مث كىملا مدقتي نأ عنام ال اولاقو خسنلا مهغلبي مل هموقو هنأ ىلع
 ۳ : نورخآ لاتو , هکحب ملف قرأ نب دیز فالخ ‹ عقلي ینلا ظفل ىح هنأب دومسم نبا ثيدح حجرتي : اولاقف

 نم کاج ا كردتسم قو < ردب ىلإ زبجتي قلب ىنلاو ةئيدملا مدق هنأ درو دقو « یناثلا هعوجر دوعسم نبا دارأ

 « الجر نينامث ىشاجنلا ىلا ب هللا لوسر انثعب » لاق دوعسم نبا نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نع قمص] ىبأ قيرط
 ةشبحلاب نيملسملا نا : قح] نبال ريسلا فو « اردب دهشف دوعسم نب هللا دبع لجعتف » هرخآ فو هلوطب ثيدحلا ركذف

 سبحو :کع نالجر مهنم تاف ۰ الجر نوئال و ةئالث ةكم ىلا منم عجر ةنيدملا ىلا رجاه إي ىنلا نا معلب ال

 نأ رپظف « ءالؤه نم دوعسم نبا ناك اذه ىلعف . اردب اودهشف الجر نورشعو ةمب رآ ةنيدملا ىلا هجوتو ةعبدم مهم
 « هدنتسم ىلع همالك بقعت نم فقي لو ىباطخلا احن عما اذه ىلاو « ةنيدملاب ناك هعوجر دعب لب ینلا هعامتجا

 هلوق خسانلا نأ ىكح مترأ نب ديزو دوعسم نبا نم الك نأ ىف ةرهاظ اهناف ةمدقتملا موثاك ةياور عمل اذه ىوقيو

 ینعمو : لاق « نينس ثالثب ةرجملا لبق كم مالک لا خسن ناك : نابح نبا لوق امأو ( نيتئات هل اوموقو ) ىلاعت

 ريب نب بعصم عم ةرجما لبق نولصي اوناک هموق نال نوملکتی ىوق ناك ىأ « کت انکو مد نب دیز لوق
 ةيندم ةيالا نأب بقعتم وهف ۰ هوكرتف ةنيدلا لهأ كلذ غلب هك مالكلا مجرحت خسف الف « نآرفلا مهملعي ناك ینلا

 ديز ثيدح ىف نأبو « ةدحاو ةنسب ةرجملا لبق ناك امن ] مهلا ريمع نب بعصم هجوتو زاصن الا مالس) نأبو . قافتاب
 اوناک نيذلا راصنالا دارملا نوكي نأ ىنتناف ىذمرتلا هجرخآ اذك « مب هلا لوسر فلخ ملک انک مترأ نبا
 انكر هلوقب دارآ مدآ نب دي نأب رخآ عضوم ىف نابح نبا باجأو . مبل قلب ینلا ةرج لبق ةنیدلاب نولصي

 « اردان الإ نوعمتجي هک ]وناك ام مهنأب اضيأ بقعتم وهو « نیبلسلا نم كم قل ىنلا فلخ لصی ناك نم « ملكتت

 هبنج ىلإ ىذلا لأس نواصي مدجوف دجسملا لخد اذإ لجرلا ناکد لاق ةمامآ بأ ثيدح نم قاربطلا ىور اعو

 ةنيدلاب ناك اذهو . ثيدحلا رکذف « ةالصلا ىف لخدف اموب ذاعم ءاج یح « میعم لخدب مع ىضقيف هتاف ام هربخیف

 قاسو « ةع رك ة باور ىف اذک ( ةيآلا تاولصلا ىلع اوظفاح ) میل . اهب السأ ام'] لبج نب ذاعمو ةمامآ ابأ نال امطق
 ىلع مالكلا ىتأيسو ( ىطسولا إل هلوق ىلإ ىليصالا ةياود تبتناو « اهرخآ ىلإ ةبآلا تقولا ىبأو رذ ىنأ ةياود ىف
 . توكسلا تونقلاب دارلا نأ ىف رهاظ مقدأ نب ديز ثيدحو « ةرقبلا ريسفت ىف تونقلابو ىلعسولاب دارملا

 نبا لاق . ةقيقح توكس لاح امف سيل ةالصلا ناف اقلطم ال هركذ مدقتملا مالكلا نع ىأ ( توكسلاب انماف ) لوق
 . اهدمب ىتأي ال ابلع قبس ام ليطتب رعشت ىتلا ءافلاو ةباغلا ىتلا « ىح » ظفل هيلع لد ام حجرتيو : ديعلا قيقد



 ۷ ۱۲۰۱ - ۱۱۹۹ هيدحلا

 دحأ هبنب مو ةدمعاا بحاص اهركذو « ىراخبلا ىف عقب لو « مالكلا نع انيبنو د هتياور ىف لسم داز : ( هيبفت )

 ىلا جت مل كلذك ناك ول ذإ « هدض نع ایمن سيل .ىثلاب سالا نأ ىلع ةدايزلا هذبب لدتساو « املع اهحارش نم
 ةلوكل رکذ هلعلف فالخلا عقو مث نمو « مازتلا ةلالد هدض ىلع هتلالد نأب بیچأرو « مالک لا نع انتو » هلوق

 ىلع نیکسلا دحأ مدقت وهو خسنلا ىلع هب لدتسي ام دحأ ظفلاا اذه : ديعلا قيقد نبا لاق . لعأ هللاو حرصأ

 ةصقلا هذه ىف سيل ليقو « داهتجا نع هلاق نوكي نأ لاهتحا هقرطب هنال خوسنم اذه ىوارلا لوقكسيلو « رخآلا

 ىف عقي ىذلا نأب بيجأو . اخسن سيل امل ليزملا كىم لاو « ةيلصالا ةءاربلاب ناك ةالصلا ىف مالکلا ةحابإ نال خسن
 . انه كلذك وهو انسان ناك هفلاخي ام درو اذاف « ايعرش اکح ناك عراشلا هررق اذإ حابي وأ حزم ام اهوح و ةالصلا

 ىلع ظفلل الح هنع ىبنم وبف امالك ىمسي *ىش لك نأ یضتقب « مالكلا نع اینو » هلوقو : ديعلا قيقد نا لاق

 ان مأف » هلوقو «هتجاح هبحاص انم لجرلا ملكي » هلوق ىلا عجارلا د ءال ماللا نوکت نأ لل تحبو « هموم
 دماع معرحتل اب مع نم - ةالصلا ین مالکلا نأ ىلع اوعمجأ : ( ليمكتت ) . كلذ نم هنولعفب اوناک امع ىأ « توكسلاب

 الطب أو « روجلا دنع هنم ليلقلا ابلطیب الف لهاجلاو ىهاسلا ىف اوفلتخاو « اهل لطبم - لسم ذاقنا وأ اهتحلصم ريغل

 هناسل ىلع ىرج نک اضيأ ءايشأ ىف اوفلتخاو « وهسلا ىف نيديلا ىذ ثيدح ىلع مالكلا ىف ىتأيس اک اقلطم ةيفذحلا
 همام ىلع حتف وأ ةكلبم ىف عقب الئل لسم ذاقنال وأ همام] ىلع لخد وسا ةالصاا حالصإ دمعت وأ دصق ريغب

 تقتعأك ةيرقب برقت وأ مالكلا ىلع هركأ وأ هيدلاو دحأ ةوعد باجأ وأ مالسلا در وأ هب م نمل حبس وأ

 نيا لاق . هيلا جات ثيخ هضعب ىلإ ةراشإلا ىتأتسو ۰ هقفلا بتكهطسب لحم فالخ كلذ عيمج قف « هلل ىدبع
 و لعفلا نأ مالكلا ليلق نيبو لطبي الف دماعلل لعفلا ليلق نيب قرفاا : ةيشاحلا ىف رينملا
 ملعأ هللاو . ادرطم ابلاغ ینجالا مالکسلا نم ولختو اهتحلصمل

 لاجرال ةالصلا ىف دلاو حیبسلا نم زوج ام يصاب - ۳

 لاق هنع لا یفر لب نع هيبأ نع مزاح ىلأ ”نب زیرا دبع امدح لسم نب هللا دبع شم - ۰

 : لاقف اهنع هلا ىضر ركبابأ الب ءال < ةالصلا ناو « فوع نب ورع ىنب نيب حلب وپ ئنلا جرخ »

 هنع نا فور را مدقتف ؛ ةالصلا "لالب مياقأف . مش نام من : لاق | ادا موف تي نبا يح

 لاق . حيفصتلاب سانلا داف « لوألا فصلا ىف ماق تح اقش اهقشي فوُفّملا ىف یشء عوالم ئبنلا ءاغ « ىلصف

 اورثك اف« هتالص ىف تقفل ال هنع لا ىضر ركب وآ ناكو . نا ره ؟ ین ام نوردت له : له

 یا ع عجر م « هللا دم هدي ركب وبأ عرف ٠ "ناکم : e اذف « تفتلا

 « لسن و ال یبلا مدقتو « هءارو

 رکذلا عماجم دحلاب حیبستلا قاحلإ دارأ : ديشر نا لات( ةالصلا ىف دملاو حيبسنلا نم زوجي ام باب ) هلوق

 انه هقاس هنكل امهلع لمتشم ثيدحلا لب : تلق . حيبستلا نود ديمحتلا ركذ هقاس ىذلا ثيدحلا ىف ىذلا نال

 عفرق » هيفو مزاح ىبأ نع كلام قيرط نم ةمامإلا باوبأ نم « سانلا ميل لخد نم باب » ىف مدقت دقو « ارصتتم



 ءالصاا ىف لمعلا باعك - ۷۱ ۷۹

 نع وبلا باوآ رخاوأ ىف قأیسو « حبسیلف هتالص ىف “یش هبان نم » هرخآ ینو « ىلاعت هقا دمجل هدي ركب ویا

 عرشب ال هدنع كلذ نا لاجرلاب هديق : ديشر نبا لاق (.لاجرلا ) هلق . اذه هفو مزاج ىنأ نب زيزملا دبع نع ةبيتق

 ةيعضو ةيظفل مومعلا ةلالد نأ هیجدد « ءاسنلل قيفصتلا باب » لاق ثيح دعب هيب وبن كاذب رعشأ دقو . ءاسنلا

 هنأكف « ءاسنل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا » ثيدحلا ىف لاق دقو « نشك الا دنع ظفللا مزاول نم موپفلا ةلالدو

 ىف هلال . ةفصلا باب نم وه لب : لوقن انال « بقللا باب نم « لاجرأل » هلوق نإ لاقي الو . موپفلل الاطب] مومعلا

 ام دئاوفلا نم هيفو . روك ملا بابلا ىف ثيدحلا اذه دئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو . ىبتنا نيغلابلا رو کلا یفعم

 ¢ بتارلا مامالا راظنتا نم ىلوأ اهلا ةردابلا نأو ¢ :تقولا لوأ نع ةالصلا ريخأت زاوج : اطوسبم اپضعب مدقت

 لضفأ هاب هيلع عم < «متش نإ » » رکب نآ لوقا نم كلذ ذوب < مهنم اضرب الإ ةعامنا ىلع مدقتلا ىغبني ال هنأو

 كاذب دصق ولو هنالص عطقي ال هیون مال دح وأ حبس نم نأو . اهعطقي ال ةالصلا ىف تافتالا نأو . نيرضاحلا
 حيفصتلا ام نوردت له » ثيدحلا ىوار دعس نا ىأ.« لهس لاقف » هيف هلوقو . نالطبلاب لاق نمل افالخ هريغ هيبنت

 « ممريغو ىرهوجلاو ىلاقلا ىلع وبأو ىناطخلا حرص هو « دحاو ینعع امج] لاق نا ةجح هذهو « قيفصتلا وه

 نيديلا یدح) رهاظب برضلا ءاحلاب هنأ لاک الا ىف ضایع هاكح ام بقعتو « كلذ ىف فالحلا ىنن مزح نبا یعداو
 اهمیمج فاقلاب و هيبنتلاو راذنالل نيعبصأب برضلا ءاحلاب ليقو « یرخالا نطاب ىلع اهنطابب فاقلاب و , ىرخألا ىلع
 نم هذخأ هنأك : ضايع لاق , مذاخأ ىلع مفك أب اوبرض ةباحصلا نأ معرف یدوادلا برغأو  بمللاو وبلا

 « مذاغنآ ىلع مییدب اب نوبرضي اولع » هيفف سم هجرخآ ىذلا ركى لا نب ةيواعم ثيدح

 ی ال وهو ةيجاوم هريغ ىلع ةالصا ىف سو بوق ی نم بص - (
 دبع "نب نيصح امدح دمصلا دبع نب زیزملا دبع دمصلا دبع وأ انذح ىسيع ”نب ور ایزو - ۲

 و ثا 4 5# 0 ۳۹ 2 1 ۰
eاع  e a0 0 ا 00  

 ااا دپشأو ل ال نأ ا 6 0 22011111 7

 « ضرألاو ءامسلا ىف یف حلاص هلل دبد لک لع لس دف كلذ متم نإ مناف . ا

 دعب ةع رک ةياور ىف دازو < رثكالل اذك ( عي ال وهو هريغ ىلع ةالصلا ىف لس وأ اموق ىم نم باب ) هلو

 « ةبجاوم ةفاضإو هريغ نم ءاهلا طاقسا یوحا نع رذ ىبأ ةناور ى نأ ديشر نبأ ىكحو « ةبجاوم » هريغ ىلع

 نوکی نأ لمتو « لوالا ملا قفاوبفبضالابو ةبجاوم نم مجلا حتفو ريغ نیونتب نوکی نأ لمتحيو : لاو

 : لاق « لطبت ههجاوم ناك اذإ هنأ هموبفمو ۰ ةبجاوم ريغ ىلع مل اذإ ةالصلا لطبت ال ىنعملا نوکیف كينأتلا ءاتب

 pple اع]و ةداع الاب ما مل علي ىتنلا نال ةالصلا لطب ال كلذ نم ايش نأ ةمجرتلا هد ىراخبلا دوصقم نأكو

 نوكي نأ دعب و <« هتوبث دعب هلاح عم كلا دوجو لبق لهاجلا لاح ىوتسب ال هنأ هيلع درب نكل « نوابقتسی ام
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 قرفلا عقیف هيلع خم ذا دروف اررقم اعرش مدع ناك كلذ نأ رهاظلا لب ملع ريغ نع ناك لعفلا م منم ردص نيذلا

 ىلع مالكلا مدقت دقو . هيف سالا هابتشال كلذ كرت هنأكو « نالطب الو زاو< حرصت ةمجرتلا ف سيلو . ىهتنا

 قايسلا ىف هلوق هرسفي « مهتايعاب اسان ىمسو » قايسلا اذه ىف هلوقو . ةالضلا ةفص رخاوأ ىف بايلا ثيدح دئاوف .
 هللاو هل مجرت امف رهاظ « ضعب ىلع انضعب مسي د هلوقو هلا لیئاکیم ىلع مالسسلا ليربج ىلع مالسلا ١ مدقتملا

 لعآ ىلاعت

 ءاسنلل يغصتلا اپ بس ۵

 لا ىضر ةر ره ىلأ نع َةَلَس ىلأ نع ةيرهثلا انثدح ناف اد هلل دبع ن لع اش ۱۳۰۳

 « ءاسنل قیفصتلاو لاج رال e نع هنع

 لاق : لاق هنع هلا ىضر دعس نب لمس نع مزاح ىلأ نع ناایفس نع ميكو انربخأ يح شرم - ۰۶

 «ءاسنلل قیفصتاو لاجرل ”حيبستلا » تینا

 ىناثلا قو . ةئيبع نبا وه لوألا دانسالا ىف نایفسو . باب لبق هيلع مالكا مدت ( ءاسنل قيفصتاا باب ) هلوق

 ی اهتوص ضفخم ةرومأم اهنآل حیبسنلا نم ءاسنلا عنم نأكو « رفعج نبا وه ىراخبلا خيش ىح و « ىروثلا وه

 هلوق ىف هريغو كلام نعو « ءاسناا نأش نم هنال قيفصتلا نم لاجرلا عنمو « ناتتفالا نم ىئخ الل اةلطم ةالصلا

 « ةأ سما الو لجرل ةالصلا ىف هلعف ىغبني الو هل مذلا ةبج ىلع وهو ةالصلا ريغ ىف نهنأش نم وه ىأ « ءاسنلا قيفصتلا د
 صن اذبف « ءاسنلا قفصملو لاجرلا حبيلف ١ ىمآلا ةغيصب ماکح الا ىف مزاح ىبأ نع ديز نب دامح ةياورب بهت و

 ارظنو اريغ حيحصلا وه ءاسنلل قيفصتلا ةيعورشع لرقلا : ىطرقلا لاق « ةلاقملا هذه لهأ هلوأت ام عفدي

 هب لی أب مد وأ هتالص ىف یر جر نم تسيصاي - ٦
 ا ام یبلا نع دعس نب لې ما ور

 نآ ثالام ”نب سنآ یربخآ “یره *دلا لاق 7 سنون لاق هللا دبع ان ربخآ لل ن ی رشپ شی — ۵

 0 دن چه مان« ميلي یر ركب وأو نينثالا موي رجلا ىف مانيب نيلملا

 لع هنع لا 7 یر ركب وبأ صك ٠ گشت نوش مر لر ء امنع ها يضر ةئئاع ةربح

 ءونلاب احرف 8 میتالص ىف اونتتفی نأ نوملسلا "مو « ةالصلا ىلإ جر ناو وام لا لوسر نأ نظو هی

 « مويلا كلذ و سا E من . اوثعأ نأ هديب رها. وار َنيح هلي

 ريشا ( رب ىنلا نع دعس نب لهس هاور ۰ هب لزب أب مدقت وأ ةالصلا ىف یرقبقلا عجر نم باب ) هلوق
 وبف « مدقت وأ » هلوق امأو . « یرفهقلا عجر مث هللا دمخ هيدي ركب وبأ عفرف » هيفف ابيرق یضالا هثيدح ىلإ كلذب

 عنتماف هب ماتتالا ةدارإ ىلع ركب بأ فلخ لواألا فصلا ىف فقر مب ىنلا نأ كلذو « اضيأ ثيدحلا نم ذوخأم
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 دارملا نوكي نأ لمتح و . مومآلا فقوم ىلا مامالا فقوم نم ركب وبآ عجرو لِي ىنلا مدقتف ؛ كلذ نم ركب وبأ
 داع یتح مدقت مث ربنملا لصأ ىف دعس ىح ىرقبقلا هلوزنو ريدملا ىلع قب هتالص نم ةعمبلا ىف مدقت ام لهس ثیدحم
 انئدح ) هلوق ٠ ىلاوتلا هيف لصحم مو اریسب ناك اذإ ةالصلا ىف لمعلا زاوج ىلع هب لدتساو ۱ ملعأ هللاو . هماقم ىلإ

 ( ىرهزلا لاق سنوي لاق ) ملل . ديزي نبا وه سنویو « كرابملا نبا وه هللا دبعو « ىزورملا وه ( دم نب رشب
 لصالا ىف عقو اذک : نيتلا نبا لاق ( مأجفف ) هل . اقطن ال حالطصالا ىف اطخ فذعت یهو سن و لاق لاق ىأ
 معلا لهأ باب » ىف تمدقت نما دئاوف ةيقبو « ىبتأ مهئتطوك ةروسكم هنيع نال ءايلاب بتكي نأ هقحو فل الا
 ىلاعت هللا ءاش نا ىزاغملا رخاوأ ىف قوتسم هيلع مالكلا ىتأيو « ةمامالا باوبأ نم « ةمامإلاب قحأ لضفلاو

 ةالصلا ىف اهل مال تعد اذإ بیساپ - ۷

 لاق : هضع لا ینضر ةريره وبأ لاق .: لاق زمره نم نمحرلا دبع نع * م ىنثدح یا لاق س ۹

 : تلاق . ینالصو تأ "یا : لاق ۰ رج ای : تلاق ةعموص ىف وهو اهنبا ةأرسما تدان » ب هلا لوسر
 م توعال “ا : تلاق . ینالصو ىعأ مهالا : لاق عراب : تلاق . قالصو ی می لاق . رج س

 ؟ لولا اذه نم : اهل لیقف« تدلوف « ملا یعرت "عار هتمموص ىلإ یو" تناكو . سيمايلا هجو ف ظني
 نم « سویا اي : لاق ؟ ىل اهل نأ مر یا هذه نی : رج لاق . هتعموص ني لز رج نم : تلاق
 « مه یعار : لاق ؟ و

 [ ۳۵۹۱۰۳۵۳۹ ۰۲4۸۲ : ىف هفارطآ - ۱۲۰۱ ثيدحلا ]

 ؟ال وأ ةالصلا لطبت له تبجو اذإو ؟ال مأ اهتباجإ بحي له ىأ (ةالصلا ىف اهدلو مالا تعد اذإ باب ) هلوق
 مصاع قیرط نم ليعامسالا هلصو ( ثيللا لاقو ) وق . طرشلا باوج فنصملا فذح كلذاو « فالخ نيت أملا ىف
 هلوقو ٠ رفصم نیمی جیرجو « ىرصملا ةعيب نیا وه رفعجو . الوطم ثيللا نع ىراخبلا خویش دحأ ىلع نبا
 نبا لاق « ةينازلا یهو ملا سکب ةسموم عمج سيمامملاو عملا ةغيصإ « هوجو ه رذ ىنأ ةياور ىف سيمايملا هجو ىف
 : لاطب نبا لاق ٠ هزاوج هريغ ىكحو ةريكلا غابشإ ىلع جرخو اهفذح باوصلاو طلغ هيف ءايلا تابثا : ىز وجلا
 هتاجائمو هتالص ىف هرارمتسا رثآ ايلف  احايم مهعرش ىف ناک ةالصلا ىف مالكسلا نأ اهدلو ىلع جرج مآ ءاعد ببس
 هدنع مالكلا نأ ءقالصو « ىأ » هلوق ىف هدیدرت نم ربظي ینلاو . ىهتنا اهقح هريخأتل هيلع تعد اهتباجإ ىلع
 هببأ نع بشوح نب دیزب نع ثيللا قيرط نم هريغو نايفس نب نسحلا ىور دقو « اجب مل كلذلف ةالصلا عطقب
 لوح اذه ديزيو « هر ةدابع نم ىلوأ همأ هتباجإ نأ لعل املاع برج ناک ول » لوقپ اب هللا لوسر تعمس : لاق
 مل ملظ اذ نال هريغ هنأ باوصلاو « ملظ وذ هنأ عرف ىطايمدلا موو ‹ رفعج نزو ةمجعم مث ةلمهع بشوحو
 ةيناثلاو ةنکاس فلأ امهنيب نيتدحومب « سوءاب اب » هيف هلوقو . هعایسب حيرصتلا عقو اذهو ؛ مب ینلا نم عمي
 له فلتخاو . سواج نزوب وهو « عيضرلا : لاطإ نبا لاقو ‹ ريغصلا وه : زازقلا لاق ةلمبم هرخآو ةمومضم
 : رعاشلا لاق دقو « رظن هيف هنيعب دلولا كلذ مسا وه : لاقف حراشلا یدرادلا برغأو ؟ برعم وأ قرع وه
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 هانعم نوکیو هل ةينک نوکت نیسلا نیونتب ةلاورلا تح نإ : یامرکلا لاقو . اعزج ًاپسوباب لا یصولق تنح

 ليئارسا ینب رکذ ىف هيلع مالکلا ةيقب ىتأيسو « ةدشلا ابأ اي

 ةالصلا ىف یصلتا حسم اپ - ۸

 ب بلا نا » بیقیعم ۹ لاق ةلس ىلأ نع ی نع نايبش انلدح_مةل'وبأ شی — ۲۷۷

 « ةدحاوف العاف تنک نا : لاق دحسپ ثيح بارتلا یئوسپ لر ىف لاق

 ىلع هبنيل « بارتلا ىف ر هدروأ ىذلا نتملاو ىصحلاب مجرن : ديشر نبا لاق ( ةالصلا ىف ىمحلا حسم باب ) هلق

 « ىصحلا » ظفلب هقرط ضعب ىف درو ام ىلإ اضيأ كلذب راشأو « ةرم ةيوسننلا ىلع راصتقالا ىف بارتلاب ىصحلا قاحلإ

 « ىصحلا ىنعي دجشلا ىف حسملا » ظفلب ريثك یی نب ىحب نع ىئاوتسدلا ماشه نع عيكو قيرط نم لسم هجرخأ اک
 ركذ ىلإ ىراخبلا اهنع لدع هريغ وأ ىباحصلا لوق ىهأ ىردي الو « ىنعي » ثيدحلا ىف ناك امل : ديشر نبا لاق

 حسم هتي وسل نم مزايف بارتاا ىف دجوب هنأ بلاغلا نال ىصحلاب مجرت : یامرکلا لاقو. . بارتلا امف ىلا ةياورلا

 ةيوسل ةدحاوف العاف دب ال تنك ناف , ظفلب ماشه نع مهاربإ نب ملم نع دواد وبأ هجرخأ دق : تلق . ىصحلا

 « ةالصلا ىف ىصحلا حسم نع مقلب ىنلا تلأس » ظفلب ىحي نع ىعازوألا قيرط نم یذمرتلا هجرخأو « ىصحلا

 “یش لك :نع کلب ىنلا تاأأس » لاق ةفيذح ثيدح نم دحأ هاور ام ىلإ وأ « ةياورلا هذه ىلإ راشأ ىراخبلا لملف

 ىلا مدح ماق اذا » ظفلب رذ ىلأ ثيدح قم نئسلا باحصأ هاورو « عد وأ ةدحاو : لاقف ىصحلا حسم نع تح

 الف بابلا ثيدح قفاويل ةالصلا ىف لوخدلا هب دارملا ءماق اذإ » هلوقو « ىمحلا حسم الف هبجاوت ةمحرلا ناف ةالصلا

 : ( هيبنت ) . هب ةالصلا ىف وهو هلاب لفتشب ال ىتح كلذ لعفي نأ لوالا لب « ابف لوخدلا لبق حسملا نع ايهنم نوكي

 ىلع هب عملا قيلعث لدي الف « كاذ ذإ دجاسلا شرف ىف دوجوملا ناك هنوکل بلاغلل جرخ بارتلابو ىصحلاب دييقتلا
 وه يڪو ؛ نمحرلا دبع نبا وه ( نابیش انثدح ) هلق : كلذ ريغو ىذقلاو لمرلا نم هيلع ىلصي ام هريغ نع هيفن

 يحي نع ىعاذوألا قيرط نم یذمرتلا ةياود نو « ىرمحرلا دبع نبا وه ( ةيلس ىبأ نع ) هو . ريثكىبأ نبا
 دبع ىنب فیلح ىمودلا ةمطاف بأ نبا وه رغصم ةدحوم هرخآو فاقل اب و ةلمهملاب بيقيعمو « ةدلس وبأ ینادح د

 مح ىأ ( لجرلا ىف ) هلق . دحاولا ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا ىف هل سيلو « نیل والا نيقباسلا نم ناك « سمش

 ىمحلا حسم ةهارك ىلع ءالعلا قافتا ىوونلا ىحو . نیفلکسلا عیمج ىف راج کلا الإو بلاغلا رکذو « لجرلا

 هغلبي مل هنأ كف هلعفي ناكو اسأب هب رب مل هنأ كلام نع ءملاعملا » ىف ىباطخلا کح دقف رظن هيفو ٠ ةالصلا ىف هريغو

 ىلاوت اذإ ام نيب قرفي ملو « ىلا رهاظل ةدحاو ىلع داز اذإ مارح هنإ : لاقف رهاظلا لهأ ضعب طرفأو « رجلا

 لمعلا رثکی الثا وأ ٠ عوشملا ىلع ةظفاحا هتیهارک ةلع نأ ربظي ینلاو ۰ عوشخلا بوجوب لقي | هنآ عم ءال وأ

 . الئاح ههجاوت ىلا ةحرلا نيبو هنيب لمجم ال نأ هيف ةلعلا نأ ىلع لدب مدسقتلا رذ ىبأ ثيدح نكل « ةالصلا ىف

 « املع دجسي نأ بحت ةاصح لك ناف « ىمحلا حسمت الف تدجم اذإ » لاق نامسلا خاص ىنأ نع ةبيش ىبأ نبا یورو

 . كلذ دعبي ال ؟ دجاسلا وضعلا لوانتب لهو « دوجسلا ناكم ىأ ( دجسي ثیح ) هل . لعأ هقاو رخآ ليلعت اذهف

 لاقو « ىصحلا نم ىنيبج ناكم تحسم قأو معنا رمح ىل نأ بحأ ام » لاق ءادردلا ىبأ نه ةبيش ىلأ نا ىور دقو
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 لالدتسا ةماکح ةالصلا ةفص رخاوأ ىف مدقت دقو : تلق . فارصن الا لبق ةالصلا ىف ةبجلا حسم فلسلا هرك : ضایع

 1 حیصلا الص نم فرصنا نأ دعب لس ىنلا ةمج ىف نيطلاو ءالا هشژر ىف ديعس یآ تیدح كلذل یدیما

 ىلع عفرلا زوجیو ‹ فوذحم ردصل تمللا ىلع وأ « ةدحا و حسمأف ىأ لعف رامضا ىلع بصنلاب ( ةد>اوف ) هلق

 العاف تنك نا » یذمرللا ةياور ىف عقوو . ةدحاو عورشملاف ىأ ادّسلا رامض] وأ ‹ نكت ةدحاوف ىأ ريا رامضإ

 «ةدحاو ةرف

 دوجسلل ةالصاا ىف بوثلا طب باپ بس
 ّىضر كلام نب سنأ نغ هللا دبع نب ركب نع بلاغ انت دح ”رشب انئدح لاق ددسم شرو - ۱۲۰۸

 ضرألا نم هبجَو نكسمي نأ انذحأ مطتسب مل اذاف ۰ *رلا ةدش ىف لَ يتلا مم ىلصن انك » لاق هنع هل ی خم ie ۳ ۰ رد سم عل

 « هيلع دجسف بوث طسب
 دمعلا نأ وهو ۰ اضيأ ةالصلا ىف ریسالا لمعلا ةلمج نم ةمجربا| هذه ( دوجسلل ةالصاا ىف بوثلا طب باب ) هلوق

 ةقرفتو كلذ ىف فالخلا مدقتو 3 ةالصاا لئاوأ ىف هيلع مالكلا مدقت دقو 2 هيلع دجسيل ضرالا ىلع بو ءاقلإ

 اک ناطقلا وه بلاغو < لضفلا نبا وه ( رشب انثدح ) هلوق ۰ هسبال ريغ وأ هسبال وه یذلا بوثلا نيب قرف نم

 رذ يأ ةياور ىف عقو

 اهنع ا "یر ةشئاع نع 8 ی نع رضنل ىبأ نع لار ابو لعب هلم ی هللا دبع ا شزو بس ل

 « اهن دم ما اذاف  اشفرف « ین دجس اذاف ۰ یلصب وهو هلي یا لبق ىف لجر دما تنك : تلاق
 7 ت م مع ر5 رب س ےس

 نع » ةع للا يضر ةرره ىلأ نع دايز نب دمم نع ةبعش انّثادح ةبابش ان دح دوم شو - ۰

 كف ةنم هلا یتتکمأف « ىلع ةالصلا مت “لع شف یل ضرب ناطيثلا نإ : لاق ةالص ىلص هنأ لو "یا

 ىل به بز ) مالسلا يلج َناياس لوق ترک لف « ۾ هيلإ او راظتتف وحی ىتح ةيراس ىلإ هقثوأ نأ ' ترمه "دقلو

 . هتقنغ ىأ < لاذلاب هثعذف : ا 58 رضتلا لاق مث « ائساخ نا مد رف ( یدعب نم دحأل ین ال <

 ءاتلاو نيملا دددشنب لا اذک آل رشا درن ىأ (نوعدن م 2 ( تا لوق نم عفو

 (دومم انئدح ) هلق . ةالصلا لئاوأ ىف « شارفلا ىلع ةالصلا باب » ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « دج اذإ اهل هزمغو

 ميرغلا طبر باب » ىف مدقت ( ضرع ناطيشلا نا) هلو . ةفيفخ ىلو الا نيتدحومو ةمجعع ةبابشو « ناليغ نبا وه

 نأ ىف رهاظ وهو « ىلع تافت نجلا نم اتیرفع نا , ظفلب ةبمش نع رخآ هجو نم دجاسملا باوبأ نم « دجسلا ىف

 ( عطقيل ) هلوق ۰ لمح ىأ ةمجملاب ( ىلع دشف ) هلوق . نيطايشلا يبك سيلب ريغ ةباورلا هذه ىف ناطيشلاب دارا
 یوما ةباور ىف ( اورظنتف ) ه]ق . دعب هطبض ىتأي ( هتعذف ) هلق . مالا فذح لمتسملاو ىوحلا ةياود ىف



 ما ۱۲۱۲ - ۱۲۱۰ ثيدحلا
 grrr Tay بمب ييجي سب بسب pra] YT يبوس وسبب جب سيمو هس وجب مجيب بيعي ببسي يسوم

 ىلع مالكا ىتأيو روكذملا بابلا ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ضمب مدقت دقو كل اب , هيلا اورظنت وأ » لمتسملاو

 نيعلا فيفخت و ةمجعلا ىنعي ( لاذلاب هتعذف ليم نب رضنلا لاق ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا قلا دب لوأ ىف هتيقب

 نوفدب ىأ € منبج دان ىلا نوعدي موب أل ىلاعت هلوق نم نيملا دیدشتو ةلمملاب هتعدف امأو « هتفنخ ىأ ) ةلمبملا

 نع ةم رك اور ىف عقو مالكملا اذهو . ىج ( نيعلا دي كشر لاق اذك ل ةيعش یه - هنأ الإ , لوالا باوصلار

باتكىف ىهو ةداب ولا هذه نودب ليم نب رضنلا قيرط نم لسم هچ ر أ دقو 3 نیممشکلا
 ل رضنلا ثيدحلا بب رغ 0 

 قیلملا قلعت ىف هتنيب اک رضذلا نع قحاصاا دواد یآ قبرط نم انتا ورم ىف وهو

 ةالصلا ی داد تیاژزا ادا ساپ س ١١

 مرر و را مو و

 ت ۱ ۳ ۹ ۳ 7 ۳ عي ري“ رگ سَ يرث میس

 5 هن رورطا لتاق زا وهالاب اك » لاق سرق 6 را انث دح هبعش ان دح مدا اش 5

 لات اس TEE زانت ةبادلا تلف « وري هتباد مال اذإو « ىلصإ لر اذإ رهن فرج ىلع انأ انيبَق

 : لاق خیبشا فصنا الف . خيشلا اذهب مفا هللا : ل وقبر جرا وحلا نم "لجر لم  عئلسألا ةزرتوبأو ه : ةبعش

 1 تدهشو « نانو تاور بس وأ تاوزغ تیبا لوسر مم تور یو « مكساوق تسع ىفإ

 « "ىلع قّديِف اهفل أم ىلإ مجر امعدأ نأ نم "ىلإ ٌبمحأ ىتباد مم جا را نأ تنك نإ یو

 1 [ ۱۱۲۷ : ىف هفرط - ۱۳۷۱ ثيدحلا ]

۰ ۰ 

0 9 2 ۳ 3 4 

 ةشااع تلاق : لاق ور نع ىره زا نع ساو ا هللا "ربع ان روخا لناقم نب "دم شی بس ۲

 ةروشب حتفتسا مث « ساز مفر مع « لاطاف مكر "مث ۰ ةليوط ةروس أ رقف إب یا ماقف ۰ "سمشلا تفَسخ »

 أر اذاف « هللا تایآ نم ناتي امهنإ : لاف "مث ةيناثلا ىف كلذ لمف “من « دجسو اهاضق یتح مكر 2 یرخآ

 ذخا نأ ددرأ ىنتنيأر دفا یتح « هنادعو ءىث "لك اذه ىاقَم ىف تيأردقل . Lie فی قاف كاذ

 0 ترخأت قويا نی اضمب اپضم طع e ار لو 4 مدقتأ 'تامج ینومتیار نيح ةنجلا نم انطق

 ۱ 56 7 9 ۰ سس 30 2 و ۰ 0

 ٩ بئاوسلا بیس ىذلا وهو ی ن ورع امف "تیارو
 نع قازرلا دبع هلصر ( لا ةدانق لاقو ) هلو . ؟ عنصي اذام ىأ ( ةالصلا ىف ةبادلا تتلفنا اذ] باب ) هلق

 ( زاوهالاب انكر هلق . « هل فرصمب : لاق ٠ امف طقسپ نأ فوختيف رب ىلع اص ىريف ه دازو هانعمب هنع رمعم

 ةدحاو هل سيل : كلا ىف لاق «رمع ةفالخ ىف تحتف سرافو ةرصبلا نيب ةفورعم ةدلب یه ءاحلا نوكسو ةزمهلا حتفب

 ةلصتم ةعساو دالب ىه : ةيذادرخ نبا لاق . اهركذف روك عبس اهعمجي دلب ىه : یرکبلا ديبع وبأ لاق « هظفل نم

 اک ةرفص ىبأ نب بلبملا كاذ ذا میلتاقب ىذلا ناكو ؛ جراوخلا ىأ تالمپع ( ةيرورحلا ) هلق . نامصاو لبجلاب

 « جاوا رابخأ د هباتك ىف ىرهوجلا ةمادق نب دع ركذو « ىليعامسالا دنع ةبغش نع قوز نب وربع ةياور ىف

 یرالا فم ۳ ج ۱۱ - م



“Afةالصلا ىف لمعلا باتك - ۷۱ ۱  

 لتق ىح قرزألا نب عفان عم ةرصبلا لهأ اورصاح دق جرا وحلا ناكو « ةرجحلا نم نيتسو سم ةنس ىف ناك كلذ نأ

 .ةرصبلا ىلع ىوزخلا ةعبب ر ىبأ نب هللا دبع نب ثراحلا ريبزلا نب هللا دبع ىلو نأ ىلإ ةعامج ةرصبلا ءارمأ نم لتقو
 ةافو خرأ نم ىلع ركعي وهو . هوحن لماکلا ىف دريا ركذ اذكو « جراوخلا لاتف ىلع ةرفص ىنأ نب بلهملا ىلوو

 « ءارلا نكست دقو ءاف اهدعب ءارلاو مینا مضب وه ( رمل فرج ىلع ) هو . ابلبق وأ نيتسو عبرأ ةنس ةزرب ی
 نع دیز ن دامح ةياور ىف عقوو « هبناج ىأ ءارلا نوكسو ةلمهلا حتفپ یمشکساو . ليسلا هلك أ ىذلا ناكملا وهو

 ةياود قو « یپمشکلا ةءاور ىرقي وهو لاز ىأ « ءاملا هنع بضن دق رهن *یطاش ىلع انك » بدالا ىف قرزألا

 فرعو « ليجد *ىطاش ىلع زاوهالاب نارهم رصق لظ ىف تنک ةمادق نب دمع نع قرزالا نع نوميم نب ىدهم
 هر هلع آو یپمشکلاو یوما ةياور ىف ( لجر اذا ) هلو . رفصم مجلاب وهو روكذملا رهنلا ةيمسن اذهب

 وبأ هاور نکل و ةيعشل همسي مل قرزألا نأ هرهاظو ٠ ىلصملا لجرلا ىأ ( یلسالا ةزرب وبأ وه ةبعش لاق ) هو

 دنع قوزرم نب ورمع ةباور قو« « ىلسألا ةزرب وبأ وه اذاف » هرخآ ىف لاقف ةبعش نع هدنسم ىف ىسلايطلا دواد
 تقلطناف اهالخو لصف سرف ىلع یلسالا ةزرب وبأ ءا » بدآلا ىف دامح ةباور قو « « ةزرب وبأ ءاجل » ىليعامسالا

 «ةالصلا ف وهو هتباد ىلإ ىثم یلسالا ةزرب ابآ نا » سبق نب قرزالا نع رمعم نع قازرلا دبع هاورو « اهعیتاف
 دنع قوزم نب ورنع ةياوز ىفو « رصعلا ةالص تناك ةالصلا كلت نأ هتیاور ىف نوميم نب ىدهم نيبو « ثيدحلا .

 مهلا : لوقب جداوخلا نم لجر لعجل ) هو . « ىرقرقلا عجد مث اهذخأف قلطناف هتابق ىف ةبادلا تضف » ىليعامسالا

  سکشف ةبادلا تصکشف هدي ىف هلع هتباد نانع ىلإ دمع دق ىلصي خیشب اذاف ١ یسلایطلا ةيأور ىف ( خیشلا اذهب لعفا

 دامح ةباور ىفو « راجلا اذه ىلإ ىرت الأ : لاق هنأ ىدبم ةباور فو « هبسإ لع جراوخلا نم لجر انعمو « اعم

 هريغ ةياور فو « ینپمشکلل اذك ( اينامأ وأ ) هلو . سرف لجأ نم هتالص كرت خیشاا اذه ىلإ اورظنا : لاقف
 فاضملا فذخ تاوزغ ىنام وأ لصالا : ليهستلا حرش ىف كلام نبا لاقو « نيونت الو فاأ ريغب « ىلام وأ »
 تدبشو ) هلوق ٠ كش ريغب « تاوزغ عبس ١ ظفلب قوزرم نب ور هاور دقو « هلاح ىلع هيلا فاضملا قبأو

 هدنع عقو هنأ ىدوادلا نع نيتلا نبا کحو ؛ « ريسيتلا نم » قرطلا عسيمج قو لوجالا عرج ىف اذكجح (هريست
 رع نمز ىف ناكو « اهحتف ىأ رتست تدهش ىنعم : ناقو ةانثملا حتفو ةلمبملا نوكسو ةانثللا مطب « رتسل تدهشو »

 ناف ةظوفحلا ةياورلا فالخب « عفر ةبئاش ةصقلا ىف قبي ال نأ هاضتةمو ؛ لوصالا نم *یش ىف كلذ رأ لو . ىهتنا

 لجرلل تلقف لاق » هرخآ ىف قوزرم نب ور دازو « هلثم زيوت مس ىنلا نأش نم ناك كلذ نأ ىلإ ةداشإ امف

 تکسأ تلقف د نومیم نب ىدبم ةياور قو ی هللا لوسر باععأ نم الجر تمتش , كيزخم الإ هللا ىرأ ام

 ةيمسل ىلع قرطلا نم *یش ىف فقأ لو « هلي هللا لوسر بحاص ةزرب وبأ وه ؟ اذه نم یردن له « كب هللا لعف

 قايس ىف نكي ملو كلذ ىلإ جاتحا اذإ هبقانم لجراا ةياكح زاوج دئاوفلا نم ثيدحلا اذه فو « روکذلا لجرلا
 ةي الو بهذت هتباد كرتپ نأ ىف هيلع ددش نم ىلع درلا ىلإ « هريسيت تيأرو » هلوقب ةزرب وبأ راشأو « رخفلا

 لوقو . هلجال ةالسملا عطق زوج هريغو عاتم نم هفالتإ یثخم ”ىش لك نا : : موق ىف ءابقفلل ةجح هيفو « هتالص
 لب ن عجرت ال نأ زئاجلا نمو « اهرمأ بلاغ ىلع ءانب اذهو « هتداتعاو هتفلأ ىذلا عضوملا ىنمي « امفلأم »

 ابأ نأ ةصقلا هذه قايس رهاظ .: ( هيضن ) . هنع ىلا لاملا عییضت هيف نوكسيف ابناکع یردپ ال ثيح ىلإ هجوتت



AF ۱۲۱۲۰۱۲۱۱ ثيدحلا 

 یلاب ام اہمطق ناک ول هناف « یرقبقلا عجر مث اهذخأف و قوزرم نب ورمع ةياور ىف هلوق هدیژپ و « هتالص عطقي مل ةزرب

 ىناثل قباطم وهو ۰ اريثك ناکام اهدصق ىلإ هيشم نأب رعشي ام یرقرقلا هعوجر قو ۰ ةلبقلا ربدتسم مجرب نأ

 رابدتسا هيف سولف ليلق ىثمو ريسب لمع وبف  اهعطقي ملو مدقتو هتالص ىف رخأت مب هنأ لدي هنال بابلا ئيدح
 . فرصني : لاق ‹ هتباد بهذت نأ قفشأف ىلص لجر نع نسحلا لس ه ةبيش ىلأ نا فذصم نو . رضي الف ةلبقلا

 ةضورفملا ةالصلا ىف ريثكلا ىثملا نأ ىلع ءاهقءلا عمجأ دقو « فنأتسا ةلبقلا هرهظ ىلو اذإ : لاق ؟ ميف هل لیق

 . رصعلا تناك ةروک ذلا ةالصلا نأ هقرط ضعب ىف نأ مدقت دقو « هانررق اک لیلفلا ىلع ةزرب ىبأ ثيدح لمحیف اهلاطبي

 ناو اف مسا اهدعب امو ىنإ » لیبسلا لاق ( اهعدآ نأ نم ىلا بحأ ىتباد عم عجرأ نأ تنك نأ ىناو ) هلوق

 . ىلا بحأ امجار تشك نإ نإ ىأ « فوذحم ناك ريخو یناثلا نع ريخ بحأو لوالا مسالا نم لدبم مسا عجرأ

 ءىنا ىف ريمضلا نم لدبلا عضوم ىفو یفوک ریدقتب تنك عم یهو ماللا تفذحو ةزمه لا حتفب تنك نأ هريغ لاقو

 هتكرتو تسلص ولف  دعابتم ىأ س خارتم ىلزنم نا لاف و داح ةاور ىف عقوو . ةيردصم اضيأ حتفلاب ةيناثلا نأو

 وه سنويو ؛ كرابملا نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) هلوق . ناكملا دعبل ىأ « لیلا ىلا لفأ تآ ل  سرفلا ىأ

 هلوقو ٠ ىفوتسم ىرهزلا نع هريغو ليقع قيرط نم ثيدحلا اذه نم فوسكلاب قلعتي ام مدقت قو « ديزي نبا
 ىف ( هتدعو “یش لك اذه ىاقم ىف تيأر دقل ) ےلوق . ءادالا دض وه ىذلا ءاضقلا دري لو غرف ىأ « ىضق الف د

 دقل ) هلوق ۰ « هنوجلوت "یش لك ىلع ضرع ه رباج ثيدح ىف هلو « متدعو ه سم دنع سنوي نع بهو نبا ةناور

 نأ ديدأ ) هلو . هجدأ وهو « ىنتيأر دقل ىتح » لساو , هتیأر دقل » ىلمتسملاو یومحلو شک ال اذك ( تيأر

 نأ ريثألا نبا ركذو هلوأ رسكب فطقلاو « هنع یدب ترصقف افطق اهنم تاوانت ىتح » رباج ثيدح ىف ( افطق ذخآ

 نم فرسكلا ىف مدقت اك بنع دوقنع ینعب ( ةنجلا نم انطق ) هلوق ٠ باوصلا وه رسكلاو حتفلاب هنوورب اريثك

 نآل ترخأت قومّيأر نيح منج ىف لاق : ىتامركلا لاق ( مدقتأ تلعج یلومتیأر نيح ) هلوق . سابع نبا ثب دح

 ثيدح ىف امیج رخأتلاو مدقتلا عوقوب شرصتلا عقو دقو « لاق اذك عقو دق هناف رخأتلا فالخ عقب نأ داك مدفتلا

 مث هيفو « ابحفل نم ىنبيصي نأ ةفاغ ترخأت ىنومتيأر نيح کلذو ‹ رانلاب ءىج دقل » هظفل و ملم دنع رباج

 ىف ثيدحلا اه دئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو « ىاقم ىف تق ىتح تمدقت قومئتيأر ني> مكلذو « ةدجلاب ءىج

 . ةيلهاجلا رابخأ ىف هلاح حرش ىتأيسو رغصم ةلمبملاو ماللاب ( ی نب ورم امف تيأدو) هلوق . فوسکلا باوبأ

 . ىلامت هللا ءاش نا ةدئاملا ةروس ريسفت ىف املع مالكلا قأیسو « ةيئاس عج ( بثا وسلا بیس ىذلا وهو ) هلوق

 ناندوجوم ناتفولخم ةنجلاو رانلا نأو ۰ ريسيلا لمعلا اذكو . ةالصلا لطبي ال لیلقلا ىثملا نأ ثيدحلا اذه قو

 زاوچ ةبج نم رهاظ ةجرتأاب ثيدحلا قلعت هجوو . فوسکلا ةالص ىف ةاصقتسم تمدقت قلا ءدئاوف نم كلذ ريغو

 دقو ؛ ةزرب بأل عقو اك رخأتلا وأ مدقتلا ىلإ ابك امل لاح ىف جاتح هتباد تلفنت ىذلا نال « ديلا رخأتلاو مدفتلا

 ءاوس اقلطم باودلا بييست ةمذم هيف نأ اهب هقلعت هجو : لاةف ىنامركلا برغأو . هئيدح رخآ ىف كلذ ىلإ ترشأ

 ۱ ال مأ ةالصلا ىف ناك

 الملا ىف ناو قاصبلا نی زوج ام تیساپ - ۲۰

 فوسك ىف هدوجُم ین عَ ینلا خفن : ورع نب هلا دبع نع رکذیو



Atةالصلا ىف لمعلا باتک - ۱  
 نا » امهنع هللا یفر رج نا نع مينا نع بويا نع دام ان دح برح ن ناماس زم بس ۳ 6 و ما 9 شر 3 و ف

 ىف ناك اذاف « کدحآ لبق هللا نا : لاقو دجسلا لهأ ىلع ظيبغتف ۲ دجسلا ةلبق ىف ةماخت ىأر يك “ینا

 6 هدیب ابتف لر مس ی : لاق وأ 25 نق نعي الف هتالص

 هراسب ىلع قّرييلف مرد قي اذإ : امهنع للا ىضر رع "نبا لاقو

 «ىبنلا نع هنع هللا ضر سنأ نع ةداتق تەم : لاق ًةبعش انث دح ردنغ ات دح د او - ۵۶

 تحت اش نع نكسلو .« ينيب نع الو هيد نيب نقيب الف بر یجان ناف قالصلا ىف ناك اذإ » لاق يك
 « یرسیلا هم دق

 امه و نافرح امهنه لک نم رهظ ام ر هآ امهنيب ةيوسنلا هجو ( ةالصلا ىف خفنلاو قاصبلا نم زوم ام باب ) هلو
 ةقرفتلا یرب هنأ لمتحیف « زوج ال هضعبو زوج كلذ ضعب نأ ىلا فنصلا راشأو « مالکلا هنم فلأتي ام لفأ
 . الف الإو رضي هلعفف اقفح كلذ لوصح ناك اذإ ام قرفلا وأ ۰ ال مأ مومفم مالك امهنم لك نم لصح اذإ ام نيب
 ثيدح نم فرط اذه ( فوسك ىف هدوج ىف مب ىنلا خفن ) ضاملا نبا ىأ ( ورع نب هللا دبع نع ركذيد ) هلق
 لاق ورمع نب هللا دبع نع هيب أ نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم نابح نباو یربطلاو ةع زخ نبا هححصو دمحأ هج 3
 یکییو ضدالا ىف خفني لعجو » هيفو ؛هلوطب ثيدحلا «هعم انقو ماقف « زب هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك د
 ىف فلتخم بئاسلا نب ءاطع نل ضيرقلا ةغيصب یراخبلا هركذ امن إو « ةيناثلا ةمكرلا ف كلذو «.دجاس وهو
 هنم عمس نم وهو هنع ىروثلا نايفس ةءاور نم ةمزخ نبا هجرخأ نكل « هرمع رخآ ىف طلتخا دقو هب جاجتحالا
 كثيدح بابلا ىف ىراخبلا دروأ مث « ىراخبلا طرش نم وه سياو نابح ناو ىلجعلا هقثو ه وأو , هطالتخا لبق
 رسکپ یدحآ لبق هللا نا ر هيف هلوقف رمع نبا ثيدح امأف ۰ ةلبقلا ىف قازبلا نع ىهنلا ف سنأ ثيدحو رمع نبا
 عم دجاسملا باوبأ نم « دجسملا نم ديلا قازبلا كح باب , ىف مدقت دقو ۰ .ههجاوم ىأ ةدحوملا حتفو فاقلا
 رکنی ىذلا آلا ىلع عومجلا ةبتاعم زاوج هيفف « دجسملا لهأ ىلع ظيفتف , ةياورلا هذه ىف دازو ٠ هيلع مالكلا
 ةياور ىف ( نمخنتي ال لاق وأ نقزيي الف ) هلق . كلذ ةدواعم نم ريذحتلا لجال مهضعب نم ردص لعفلا ناك نإو
 لع قريبلف کدحآ قزب اذإ : امنع هللا ىضر رم نبا لاقو ) هيف هلق . « هدب نيب مدحأ نقزيي ال » ىليعام الا
 نكل « رمع نبا ثيدح نم ةدايزلا هذه مدقتت مو افوقوم هركذ اذكه , هراسي نع » ىنيمشكلا ةياور ىف ( هداسب
 نكلو « هیدب نيب كدحأ نقيب ال ١ ظفاب ديز نب دامح نع ليئارسإ ىبأ نب نح] قيرط نم لیعاعالا دنع عقو
 عوفرملا نأ ىراخبلا ةءاور تنيب دقو « ضعب ىلع هضعب افوطعم هلك هقاسف « همدق تحت وأ هلام نع وأ هفلخ قزيبل
 هنم عوفرملا ىلع امهريغو دواد وبأو ملم رصتقا دقو . فوقوم قابلاو « هدب نيب نقزيب الف » هلوق ىلا ىهتنا هنم
 ىف ثيدحلا دئاوف ىلع مالکلا مدقت دقو « اعوفرم سنأ ثيدح نم هلثم تبث دق رمع نبا نع فوقوملا اذه نأ عم
 اک ابعطقي الو ٠ ةالصلا ىف خفنلا ةهارك كلام نع یورو .: لاطب نبا او هما ايفو لبق هيلا ت رشأ ىذلا بابلا
 . ةالصلا عطقي مالكلا ةلزنع خفنلا : ةنودلا فو « قو دحأو بهشأو فسوب ىلأ لوق وهو « مالكلا امعطقي
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 نم خفنلا ف سیل و ؛ ىلوأ لوألا لوفلاو لاق « الف الاو مالکلا ةل زنم بف عمسب ناك نإ : دحمو ةفيشح ىنأ نهو

 لدف ةالصلا ىف قاصبلا زاوج ىلع !رقفتا دقو لاق <« ءافلاو ءاتلاب قطنلا نم قاصیلا ىف اع شك أ ءافلاو ةزمحلاب قطنلا

 ةعفاشلا لوق ركذي لو « همالک ىهتنا ةمجرتلا ىف هعم ىراخبلا هرکذ كاذلو « امهنيب قرف ال ذإ امف خفنلا زاوج ىلع

كحضلا رأ سفنتلا وأ هوأتلا وأ نينالا وأ ءاکیلا وأ مخنتلا وأ خفنلا نم رهط نإ هلأ مدنع ححصااو كاذ ىف
 وأ 

 فلأتي نيفرحلا نوک نم مرلي ال لوقي نأ لئاقلو : ديعلا قيقد نبا لاق « الف الإو ةالصلا علطب نافرح حنحنتلا

 هظرش عاريلف سايقلاب لب صنلاب نوكي ال هب لاطبإلاف كلذك نكي مل ناو « امالك نيفرح لكن وكي نأ مالكلا امهنم

 امالك هب ظوفللا ىمسي ال ثيح فالخلاو عامجالا عقاوم ىلا رظني نأ برقألاو : لاق « لصالل عرفلا ةاواسم ىف

 هبشپ هناب خفنلاب ةالصلا لاطبإ موق لیلعتلا فيعض نمو : لاق . الف ال امو هب قحلأ مالکلا هقاحلا ىلع عمجأ اف

 لع لوم ب هخفن نأب بيجأو . ىهتلا ف وسکلا ىف خفن يلب هنأ ةحيحصلا ةنسلا توبثل دودرم هنأف مالكلا

 ىف خفن مث م هيف ناف مک نب هللا دبع ثيدح نم دواد ىنأ ىف تين اإ درو « فورحلا نم ءىش هنم ربظي | هنأ

 تم رانا ىلع تضرعو » لاق مب هنأ انمیآ ثيدحلا ینو . نيفرحلا روپظب ح رصف « فأ فأ لاقف هدوج رخآ

 ةدايزلاو « ةبلغلا ىلع هلمح نم لوق نتناف هلا دصقلاب الإ حقب ال ضرغلا اذهل خفنلاو « اهرح رك اشي نأ ةيشخ خفنأ

 ىواحطلاو دواد بأ و نيعم نب يحب لوق ىف طالتخالا لبق هنم عمس دقو ءاطع نع ةدلس نب دام ةياور نم ةروك ذا

 نم ةقداص ءافلا جرخي ال ةخفن ىف خفانلاو : لاق « ءافلا دددب ىتح امالک نوكت ال فأ نأ ىباطخلا باجآ + . مريغو

 راشأو « امهفي مل وأ امهفأ لطبم مالكنيفرحلا نأ ةيمفاشلا لوق ىلع مقتسب ال هنأب حالصلا نا هبقعتو « اهجرخم

 نبا لقن لوألا : ( ناهبنت ) . لیلدب الإ تبثت ال صئاصخلا نأب درو. لإ ینلا صئاصخ نم كلذ نأ ىلإ قببلا

 نأ ءاكبلاو كحضلا نيب قرفلا نأكو « نيفرح الو فرح هديقي ملو ةالصلا لطبي كحضلا نأ ىلع عامجإلا رذنلا

 نم فوخلا لجأ نم ءاکسلا ناك نإ مهديغو ةيفنحلا لاق م نمو « هوحنو ءاكبلا فالخ ةالصلا ةمرح كتب كحضلا

 نم ىذمرتلا هجرخأ عوف ثيدح ةالصلا ىف خفنلا ةهارك ىف درو ( ىتاثلا ) . اقلطم ةالصلا هب لطبت ال ىلاعت هللا

 هاور « كبجو برت ملفأ اي : لاقف « خفن دج اذإ ملفأ هل لاقي انل امالغ قلب ینلا ىأر » تلات ةملس مأ ثيدح

 ةداعاب هرمأب مل هن ال خفنلاب ةالصلا لاطإإ ىلع ةجح هيف نكي ل حص ولو : تلق . دانسالا فبعض : لاقو ىذمرتلا

 فو . ىصحلا حسم نع ىلا وجن ومف ضرالا لع دوجسلا بابحتسا كرجو برت هلوق نم دافتسي امألو « ةالصلا

 ديئاسأو رازبلا دنع ةديربو سنآ نعو قبلا دنع تباث نب ديز نعو قاربطلا طسوألا ىف ةريره ىبأ نع بابل

 هللا دبع نب ةمادق نع هيق ةصخرلاو « ةبيش ىنأ نبا هاور اک سابع نبا نع خفنلا ةهارك تيثو « ًادج ةفيعض عيبا

 نیا هجرخأ
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 هلو یبلا نع هنع هللا ىضر دعس نب لپ هيف

 كالذي ريش ( قلب ىنلا نع دعمت نب لهس هيف « هتالص دسفت مل هتالص ىف لاجرلا نم الهاج قفص نم باب ) هلوق

 باب رخآ ىف ىتأيسو : حیفصتلاب متذخأ ةالصلا ىف ءىش بان نیح مكل امد ظفلب هنکل , نيباب دعب ىتآلا هثيدح لإ



 ةالصا ىف لمملا باتک - ۱ ۸٦

 أب الف - راقفاف "را وأ مدقت یلصما ليقاذإ صاب - 6
 ناكد لاق هنع "فا ضر دم نب لهس نع مزاح نآ قف نائم انوع ريثك "نی دم اش - ۵۰

 او كسور قتل : ءاسألل ليقف « مهم اقر لع لا ني مرزآ ودفاع مو لب 'ىبلا مم نواصر سانا
 « "اسولج 'لاجكرلا یوتمب

 تصقو ءاسنلا ةبطأخلا نظ هنأك : ليعامسالا لاق ( سأب الف رظتناف راغتنا وأ مدقت ىلصملل ليق اذإ باب ) هلوق
 یراخبلا نع باوجلاو . یا ةالصلا ىف ناخدب نأ لبق نه ليق ی وه لب 1 نا مك سیلو ¢ ةالصلا ىف نهو كلذ

 . اهجراع وأ ةالصلا لخاد نه كلذ لوقب لصحم هدوصق» لب ةالصلا لخاد نهو نمل ليق كلذ نوكب حرصي | هنآ
 ىلع امف نلخدبل ةالصلا ىف نلخدب نأ لبق روك لا راظنتالاب هريغب وأ هسفنب نهاصو بینا نأ ربظب ىذلاو
 0 نبلع لاجرلا مدقت همزال نمو لاجرلل نهراظتنا هيف ناف هب نرمآ ىذلا نهراظتنا ثيح نم دوصقملا لصح و لع

 كقيفد لبق ىأ « مدن: » هلوق : لاطب نبا لاق ٠ الف الإو زاج ايعرش ناك نإ راظتنالا نأ ىراخبلا دارم لصحمو
 ء اسولج لاجرلا ىوتسي ىتح نكسوءر نممرت ال » ما هاوق نم كلذ طبنتساو . هنع رخأت ىأ « رظتنا » هلوقو
 « مامإلا دعب مزيمأملا لمف عوقو زاوج هقفلا نم هيفو . مع نهرخأتو نولع لاجرلا مدقت كلذ لاثتما ىنتقيف
 . ةالصلا دوصقم ريغل و ريغاا قمل ةالصلا ءانثأ ىف سبرتا زارجو . لاعف لا ىن اضعب مهضعب نيمومأملا قبس زاوجو
 ىلع دينملا نبا عرفو . ةعاجلا كردي نمل دهشتلا فو ةعكرلا كردي نمل عوكرلا ىف مامإلا راظتنا زاوج هنم دافتسي و
 انثدح هل. ةفيفلا ةبطاخلا هبطاخي نا ةالصلا ىف لصلا ءاغص] زاوج هيف : لاقف ةالصاا لخاد ءاسنلل كلذ ليق هنأ
 . ىروثلا وه نايفسو . ائيش ینافصلا الو ىاشلا الو ىفوكلل ىراخبلا جرخي مو « ىرصبلا ىدبعلا وه ( ريثك نب در

 ةالملا ىف اس رب ال تیساپ - ۵
 هلا دبع نع ةمقلت نع هاربا نع شعألا نع ليف نا اتدح ةبيش ىلأ "نب هللا دبع شرم بس ۹

 نإ : لاو “لع رب لف هيلع ؟تلس اجر نلف « “لع طیف ةالصلا ىف وهو لب 'ىنلا ىلع "لس تاک لاق
 « الش ةالصلا ىف

 راج نع حابت ىبأ نب مااء نع ريظنش 0 و اند ثراولا دبع اقدح مم وأ فر بس ۷

 « اهئيضق دقو ؛تمجر م ؛ تقلطناف « هل ةجاح ین علو هللا لوسر ینتمب » لاق اهنع لا ضر هللا دبع نبا
 هللا لوسر "لعل : ىسقن ىف "تلف ٠ هب ”لعأ للا ام یبق ىف عفوف « "ىلع دري رف هيلع تاسف وای یبلا تیت
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 *تولس “مث . يلوألا لا نم دشأ ىبلق ىف مقوف ٠ "ىلع دار لف هيلع تملس مث هيلع تاطبا ينأ يلع جو و
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A ۱۳۱ تيما 

 « قبلا ريغ ىلا اهّجوتم هتلحار ىلع ناکو . ىلصأ ؛تنک ی نأ كيلع در نأ ننس انا : لات "لع درز هيلع

 ظفلب هدر اذإ اف فلتخاو . ىدآ باطخ هنأل « فراغتملا ظفلاب ىأ ( ةالصلا ىف مالسلا در ال باب ) هلق

 « كلذ ىف دوعسم نبا وهو هللا دبع ثيدح فنصلا دروأ مث . مالسلا لع لس نم ىلع لمجا مهللا : لوقب نأبك ءاعدلا

 درلا عنتمملا نأ ىلع لاد وهو « رباج ثيدح دروأ مث : ةالصلا ىف مالكلا نم هنع ىبني ام باب ىف ابرق مدقت دقو

 ىف زهو ؛ ريثك دلاو ىلع لع وهو ةروسكم ةمجعم ءاظ اهدعب نونلا نوكسو ةمجعملا ركب ( ريظنش ) هل . ظفلا

 یب ةوزغ ىف ناككلذ نأ زباج نع رب زلا ىبأ قیرط نم ملم نيب (ةجاح في ىنلا ىتثمب) هلوق . قلخلا ءىسلا ةغللا

 « ىلإ راشأف ر ىرخأ هل ةاور ىفو « اذکه هديب ىل لاقف , ةروك ذلا لسم ةياور ىف ( ىلع درب ملف ) هلوق.. قلطسلا

 هيلع درلا ةراشالاب دارملا نأ الوأ فرعي مل ارباج نأكو . ظفلا ىأ « ىلع دري ملف » بابلا ثيدح ىف هلوق لمحيف

 تحت هتدش نم لخدي ال هنأب اراعش) كلذ مهآ هنأكو . نزحلا نم ىأ « هب لعأ هلا ام ىلق ىف غقوف م لاق كلذلف

 ( كيلع درأ نأ نعلم ام : لاقو ) هلوق ۰ هتالص نم غرف نأ دعب ىأ ( ىلع درف هبلع تلس مث) هلوق ٠ ةفمفخ نونب

 ثيدحلا اذه قو « ةلبقلا ريغ لع هبج وو هتلحار ىلع ىلصي وهو تعجرف » سل و ( ىلعأ تنكىنأ الإ ) مالسلا ىأ

 وهو درلا هنم ىعدتساو هرکف كلذب لغش ام ر هنوکل ىلصملا ىلع مالسلا :اذتبا ةهارك مدقت ام ريغ دئاوفلا رم

شلاو ءاطع ههرکو + ثي دلا یوار: راج لاق كلذيو 3 هلم عونع
 : ةنودملا ف لاقو « بهو نا ةياور ف كلامو یم

 میفالتخا یأیسو . ةراشالاب امف وهو وأ - ةالصلا نم غرف اذإ درب : اولاقو()روههاو يحأ لاق هو « هركي ال

 وپسلا دوج باوبآ زخاوأ ىف ةراشالا ىف

 هب "ل زنی .سمأل ةالصلا ىف ىدنألا نر باپ - ١5

 غل » لاق هبع هلا ۍضر دبس نب لب نع مزاح ىبأ نع زيزملا دبع اند هيف او - ۸

 سبح « هبا نم سانأ ىف مهتبي حلصب جرظ « یش مهيب ناک هابقب ف و نب و رع ینہ نأ لب لا لوس

 للا لوسر نإ « ركب ابا اي : لاقف اهنغ ا ”وضر ركب ىبأ ىلإ لالب ءاغ « ةالصلا تاحو اظ هلا لور

 مدت ةالصلا لالب ماقأف . تنش نإ من : لاق ؟ سان مت نأ تلل لبف « ةالصلا تتاح دقو سبح دق عيل

 0 تس هم - تاخ ا ! ۳ ری 5

ف ماق یتح اقش اهقشب فوفّصلا ىف ىش لي هللا ؛لوسر ءاجو « سال ربكسف هنع "هلا ىضر ركب وبأ
 « فصلا ى

 ىف تب ال هنع لا یفر ركب وبأ ناكو لاق - قیفصتا وه حيفصتلا : لمت لاق - حيفصتلا ىف نا ذخأف

 ”هللا ىضر زکب وبأ عفر « ىلصبن نأ هرمأي هيلا راشأف « و هلا ةلوسز اذاف + تقنلا رسالا ثك أ الف « هتالص

 انف . ساتل ىلصن للم هلا لوسر مادقتو « فضلا ىف مق ین هفارو ىَرْرَقلاَعِجَر "مث « هللا دم هد هنع

 « ةراشإلاب مهیلع در هنأ هنع تبث لب « ىلصي وهوهيلع لس نم ىلع ركني مل لسو هليع هنا ىلص لوسرلا نآل < حمأ لوقا اذه (۱)

 ىلعأ فاو . ةراشإلاب درب هنأو يمل ا ىلع مالسلا ,ةيعورسم يلع كاذ لغ
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 ةالصلا ىف لمعلا باتيك - ۲۱

 ”ميفصتلا اإ « حيفصتلاب متذخأ ةالصلا ىف !ىش کیان نيح کسلام « سال ام اي : لاقف سانلا ىلع لبقأ م رف

 « ركب ابآ اي : لاقف هنع "فا یفر ركب یآ ىلا تفت 2 ۰ للا ناحبس لفيف هتالص ىف هوش هان نم . ءاسنا

 اب نيب لصب نأ فاسق ىبأ نبال ىغينيت ناک ام : ركب وبأ لاق ؟ كيلإ ترش نيح سانل لس ْنأ كمتم ام

 و ها لوسر
 ىبأ نع زيزعلا دبع ةباور نم دعس نب لهس ثيدح هيف ركذ ( هب لزني مال ةالصلا ف ىديالا عفر باب ) هلوق

 یپمشکلا ةياور قو ۰ ةيلاح هف وآولا ( ةالصلا تناحو ) هلوق 5 مزاح ىنأ نبا وه اذه زیزعلا ديعو « مزاح

 ىجمشكلا ةياور ىف ( فصلا نم ) هلق . « متأش نا ٠ ىوحلا ةياور ىف ( تنش نا ) هلو . « ةالصلا تناح دقو ,

 ذخوب و . ةمجرتلا عضوم اذهو 2 ةيدئتلاب , هيدي د یپمشکلا ةباور ىف ( هدي ركب وبأ عفرف ) هلق . « فصلا ىف »

 « عوضخو مالستسا ةئيه ابا عفرلا عضوم ريغ ىف ناك ولو اهلطبي ال ةالصلا ىف هوحنو ءاعدلل نيديلا عفر نأ هنم
 « كيلا ترشأ نيح , ىنيمشكلا ةياور فو ( كيلع ترشأ كبح ) هلوق . كلذ ىلع ركب ابأ يلب ىنلا رقأ دقو

 ابيرق هيلا ترشأ اک هدئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو

 ةالصلا ىف رسولا بسناب ت ۷

 یمن » لاق هنع لا يضر ةريره ىلأ نع دحم نع بوبأ نع دات اند نامشلا وأ ششم - ۹

ا نع ةر ره نآ نع نرس نا نع لاله وأو ماشه لافو ۰ 6 ةالصلا ىف سمها و
 لب "یبل

 [۱۳۲۰ : ىف هفرط - ۱۲۱٩ ثيدطا]

 لاق هنع "لا ىذر ةربره ىبأ نع د انثدح ماشه ان دح بحي ان دح لع ن و رغ اشو - ۰
  2oو 2 7 5

 «ارصتخ لُجكلا لب نأ یمن د
 ىف هيلع نيديلا عضو دارلاو . رصخلا كح ىأ ةلمهملا نوكسو ةمجعملا حتفب ( ةالصلا ىف رصخلا باب ) هلو

 لوپجلل ءانبلا ىلع نرثلا مضب ( ىمن ) هلو : نيديس نبأ وه دمجو ديز نبا وه ( دام انثدح ) هلو . ةالصلا

 نع ) ىسارلا ىنعي ( لاله وبأو ) ناسح نبا ىنعي ( ماشه لاتو ) هلوق . ماشه ةباور ىف اک لي ىنلا كلذ لعافو

 قبرط نم ىذمربلاو سم هاور دقو , هتیاور ىف ىجم شدكلا هامسو , همسي لو لعافل ءانبلا ىلع « ىن » لمتسلاو

 قيرط نم «دارف لا, ىف یطقرادلا ابلصوف لاله ىنأ ةاور امآ و ءةالصلا ف رصخلا نع » ظفلب و « كاذک ماهه نع

 ةياور ىفو «: لوعفمل ءانبلا ىلع مضلاب ( یج ) لوق . . ةالصاا ىف راصتخالا نع » ظفلب هنع قوزرم نب ورم

 قامنلاو < داملا دي دب « ارصخ د یمشکلا ةياور ىف (ارصختم ) هلو ٠ « ب ىنلا یهن » یپمشکلآ

 اماده نإ بوب ال ليق : لاق دیز نب دامح انثدح و برح نب نايلس قیرط نم ليعامسالل و « ةانثملا ةدايزب ء ارصتقم د

 ' راک ےن | بيس نأكو . « رصختا لاق اما : لاقف « الملا يف راصتخالا نع يبن : لاق ةريره نأ نع دمع نع يور



 ۸۹ ۱۲۱۹-۱۲۲۲ فید ا

 دنسلاب ةماسأ ىبأ نع ةبيش بأ نبا هرسف دقو « ىتأيس اک رصختلا ريغ رخآ ىنعم مفي هنوکل راصتخالا ظفا بويأ

 ىدذمرتلا هلقنو دواد وأ مزج كلذبو « لصب وهو هترصاخ ىلع هدب عضو نأ وه نيريس نبا لاق : هيف لاف روك ذملا

 ةيآ ةءارق راصتخالاب دارلا نا نیبیرفلا ف یورما کحو . هريسفت نم روهثملا وه اذهو « لمعلا لهأ ضعب نع
 نكل انكم راصتخالا نم امهدحأ ناكنإو نالوقلا ناذهو . ةئبن أمطلا فذح نأ لیقو , ةروسلا رخآ نم نيتيآ وأ
 دجسإ ال ىح هتءازق ىف امم رم اذإ ةدجسلا اههف ىلا الا فذحي نأ راصتخالا ليقو « اههايأت رمخلاو رصختلا ةياور

 ‹ ةالصلا ىف املع أكوتي اصع ىأ ةرص# هديب كسم نأ انعم نأ ىباطحلا ىكحو . ىلازغلا هاکح امتوالتل ةالصلا ىف

 نب ديعس قد رط نم یانلاو دواد وأ یور ام لوألا دیوبو « غلب أف ىذهرتلا حرش ىف ىبرعلا نبا اذه ركنأو

 ناكو « ةالصلا ىف بلصلا اذه : لاق ىلص ادف ‹ ینرصاخ لع یدب تعضوف رمع نبا بلو ىلا تسلص و لاق دايز

 ىبأ نبا هجرخأ ارصختم طبهأ سيلب نال : ليقف كلذ نع ىبنلا ةكح ىف فلتخاو . هنع یه عَ هللا لوسر
 هجرخآ م هبشتلا ةهارك هسذع یبنف هلعف نم رثكت دوملا نال : ليقو « ظوقوم لاله نب ديمح قو رط نم هبیش

 «دوپلاب اوت ال د هل ةياور ىفو « ةالصلا ىف » هيف ةبيش ىنأ نا داز « ةشناع نع ليئارسإ ىب زكذ ىف فنصملا

 « رانلا لهأ ةحارتسا وقحلا ىلع ديلا عضو » لاق دهاجم نع اضيأ ةبيش بأ نبا هجرخأ رانلا لمأ ةحار هنال : ليقو

 لمف هلال ليقو ۰ نسح دانساب دابع نب سيق قبرط نم روصنم نب درس هاور دشني نيح زجارلا ةفص ابنال ليقو
 ةافانم الو كلذ ىف درو ام ىلعأ ةشئاع لوقو « ىباطخلا ءاكح بئاصملا لعأ لمف هن ال ليقو « بلبما هاکح نیرکشلا

 .« رانلا لهأ ةحارتسا هنأ یورو : « ةالصلا ىف رصخلا باب » ىف قافصلا ةخسن ىف عقو : ( هيبت ) . عيمجا نيب

 ملعأ هللاو ؛ دحلا هتو هاور نم تركذ دقو « یراخبلا مالک ن مال همالك نم الإ حلا ىور هلوق نأ نظأ امو

 ةالصلا ىف ءیشاا لجرا "رکن اپ - ۸
 ةالصلا ىف انأو ىشيَج رجال ىلإ : هنع هللا ىر رع لاقو

 ةكيلم ىلأ نا ینربخآ لاق ديعس "نبا وه رع انت دح حور انت دح روصنم نب قاحس| شرو - ۱
 7 5 0 5 1 e عىل

 وضعي ىلع لخد ًاميرَس ماق لس الف « ّرصملا وم بلا عم تيلص » لاق هنع هللا يضر ثراملا نب ةبةع نع
A اندنع ًاربت - ةالصلا ىف انأو - ترك ذ : لاقف ه-تةعرسل موجع نم موقلا هوجو ىف ام ىأرو جرخ م ؛ هلاسن > ۴ ۰ ۶ ۳ ۲ ۳ 3 2 ۰ ١و د وه ٠ 
 و ر ۳ ما ره شر ۳ مصر
 « هتشقب ترمأف « اندنع  تيبي وا - یسع نأ تهركن

 نا "یر ون لاق : لاق جرعألا نع رفح £ تیللا ان دح راک 'نب ىحي شرم 7 ۲۲

 نذولل تكس اذاف « نیذأدلا مس ال ىح طار هل ناطیشلا بدأ ةالصلاب نذأ اذإ » ياكم هلا ؛لوسر لاق هنع ۶ و ر ل ا ل و لع 5 لو 1
 رفت ال هيا کت مام ٠کا هل لو هرملاب ازت الف « ”لبقأ تكس اذاف « تبدأ بو اذاف « بقا
 دلم ۳ هعسو دعا وهو نیت دجس "رختیلف كلذ ادعا 52 اذإ : نجرا دبع نب ةر بأ لاق . ۾ لص ک

 هنع "لا يضر ةرب ره ىلأ نم

 یرابا حف * ۳ ج۱۷ ب م



 وپسلا باعك - ۲ ۹۰

 : لاق یر فلا ديعس نع بذ آنا ىنربخأ لاق رک ب نائم انَندح ىنالا 'نب هدمت اتم + ۳
 مللي فا ”لوسر أرقام :”تلقف الجر ”تيقاف . ةربره وبأ رثك أ : "الا لوقب » هنع فا يضر ةربره وبأ لاف

 ةروم أرق « ىردأ انآ "کا : تاق . لب : لاق ؟ اهدهشت | : ”تاقف . یردآ ال : لاقف ؟ ةمَتعلا ىف ةحرابلا

 ۱ «اذکو اذک

 نال هل موبفم ال لجرلاب دیفتاو « ةيلوعفلا لع بصنلاب “ىئلا ( ةالصلا فیل لجرلا رکفت باب ) هلق
 اهريغ ىف الو ةالصلا ىف هنم'زارت>الا نكم ال بلاغ رمأ ركفتلا : بلهملا لاق « ءاوس كلذ كح ىف نيفلكملا ةيقب
 ناك نبدلاو ةرخ الا ىمأ ىف ناك ناف « كلذ ىف لاحلا قرتفي نكل و « ناسنالا ىلع ليبسلا نم ناطيشلل هللا لعج امل

 دانساب ةبيش بأ نبا هلصو ( ةالصلا ىف انأو ىثيج زبجأل ىن : رع لاقو ) هلوق ٠ اندلا رمأ ىف نوكي ام فخأ

 , انالف ربجأ“ لوقي نأك ركمفتلا هيف لقي امف اذه ام : نيتلا نبا لاق « ءاوس اذهب هنع ىدهنلا نايثع ىنأ نع حی

 رثكيو ركفتلا حب اتي نأ امأف . ةركفلا نم “ىش د لقأ ىف ديرب ام لع ایف « اذكو اذك ددعلا نم جرخأ « انالف مدقأ

 ءاج دقو ‹ هجو ىلع قالطالا اذه سيلو . یبتنا ةداعإلا هيلع بجيف هنالص ىف ىهاللا اذبف یلص كىردي ال ىتح

 انو نیرحبلا ةنزج بسحال ىلا و رمع لاق : لاق ريب زلا نب ةورع قيرط نم ةبيش ىبأ نبأ یورف « هاب أي ام ربع نع
 لص رع نأ ثراحلا نب مامه قيرط نم هيأ نع « لئاسلا باتك» ىف لینح دمحأ نب اص یورو « ةالصلا ىف

 ريعب ةالصلا ىف انأو ىسفن تئدح ىنا : لاقف . أرقت مل كنإ نينمؤملا ريمأ اي : اولاق فرصنا الف أرقي ملف برغلا

 برغلا رم ىلص » لاق ىرعشآلا ضايع قيرط نمو . ةءارقلا داعأو داعأ مث « ماشلا تلخد ىتح ةنيدملا نم اهتزبج

 : لاق غرف الف . داعأف « قدص : لاقف فوع نب نمحرلا دبع ىلع لبفاف « رقت مل كنا : ىسو» وبأ هل لاقف « أرقي ملف

 داعأ اإ هنأ ىلع لدي اذهو . ءابف ركفتأ تلمجل ماشلا ىلإ امتزج ريع ىناغش امن « ةءارق امف تسيل ةالص ال

 دبع نع سوج نب مضض قيرط نم ىواحطلا ىور ام هديؤيو . ةركفلا ىف اقرغتسم ناك هنوكل ال ةءارقلا كرتل

 باتکلا ةحتافب أرق ةيناثلا تناك املف ىلوالا ةمكرلا ىف أرقي ملف برغملا ىلص رمع نا د بهارلا نب ةلظنح نب ©20نمحرلا

 هنأك ریخالاو « ةفاتتم لاوحأ ىلع ةلوحم یهو « تاقث راثألا هذه لاجرو « وپسلا قدم دمس ملو غرف ابلف نيترم

 انثدح ) هلو . هناکم ىف هيف ثحبلا مدقت دقو « ةالصلا ىف عوشخلا ةلأسم ىلإ تافتلا ةلأسملا هذملو . رمعل بهذم

 ىف هدئاوف نم "یشو ثيدحلا اذه مدقت دقو ؛ ىكملا نيسح ىنأ نا وه ديعس نب رمعو « ةدأبع نبأ وه ( حور

 نع ) لوق ٠ ةالصلا دعي مل مت روکذلا ريثلا رمآ ىف رکفت لب هن هل مجرت امف رهاظ وهو ؛ ةالصلا ةفص رخاوأ

 لوق ةمجرتلا دهاشو « فوتسم ناذآلا باوبأ لئاوأ ىف نما ىلع مالكلا مدقت دقو ۰ یرصلا ةعيبر نبا وه ( رفعج

 لاق) هل ٠ اهناكرأ نم اشيش كرتپ مل ام ةالصلا ةع ىف حدقي ال ركفتلا نأ ىلع لدي هناف « لس گیرد ال یخ

 ةلظ> نب هلا دبع نع یور امنا روك ذلا مضمض نأل « نحرلا دبع ىبأ نع » باوصلا لملو « انیدیآ ىف ىلا لوصالا ىف انك (۱)
 پیذهت » و « ةباصالا » و « باميتسالا » نم كلذ لعب أك ةلظنح نب نجرلا دبع نع ةءاور هل سولو « نعرلا دبع ابأ یکی وهو
 ۱ « بيذهلا



 ۱ ۱۲۲-۱۲۲۳ ۱ فید ا

 اذه ( ةريره فأ نم ةبلس وبأ هععس و , دواق وهو نيت دعس دجسیلف كلذ کدحآ لمف اذا : نمحرلا دبع نب ةبلس وبأ

 نم هنکل « وپسلا باوبأ نم ةمجرت سماع ىف ىتأيس اک ةا ىبأ ةباور ىف هلبق ىذلا ثيدحلا نم فرط قيلعتلا

 رفعج ةياور نم ةدايزلا هذه نأ فنصملا قابس نم نهذلا ىلا ردابت امبرو « ةلس ىبأ نع ريثكىبأ نب ىح ةياور

 نکل ةبلس یبا نع یرهزلا قيرط رم اضيأ ةجرت سداس ىف یتآیسو « كلذكس يلو < ةلس ىلأ نع ةعيبر نا

 « انه هقايس همهوب ام فالخ اموفرم ةريره ىنأ نع ةلس ىنأ نع نبذه قيرط نم وهو ناذألا ركذ راصتخاب
 « ةريره ىلأ نع » ليعامسالا ةياور ىف ( ةريره وأ لاق لاق ) هو . كانه ىلاعت هقا ءاش نا هيلع مالكلا ىنأيسو

 نب ميهارب] نب دمج نع بعصم ىلأ قيرط نم لخدملا ىف قبلا هجرخأ ( ةريره وبأ شک أ سانلا لوقي ) هلو

 تنك یاو « لي هللا لوسر نع ثيدحلا نم ةريره وبأ شک أ دق اولاق سانلا نا ١ ظفلب بئذ ىنأ نبا نع رانید

 ىبأ نع ىراخبلا هجر : هرخآ ىف لاقو ثيدحلا ركذف « ةروس یاب : هل تلقف الجر تيقلف « ىنطب عبشل همرلأ

 نبا لاق دقو , اهركذ هناف فلخ فارطأ عبن قبلا نأكو  یراخبلا حیحم ىف قيرطلا هذه رأ لو . ىهتنا بعصم
 دعب لاق نكل « ثيدحلا اذه ردص رفعج بقانم ىف تدجو مث . ىهتنا دوعسم وبأ اهركذ الو اهدجأ مل : ركاسع

 دارأ قمبلا لعلف ۰ بلاط ىبأ نب رفعج ةصق ركذف « ريرحلا سبلأ الو ريذلا لک ۲ ال نيح : ىنطب عبشل » هلوق

 نم ليعامسالا دنع عقو دقو . ىرخأ ارصتخعو ةرات امان هب ثدح ناك هتاور نم هريغو ىربقملا نأكو « اذه
 هيفو ثيدحلا  نيءاعو عللي هللا لوسر نم تظفح ه ثيدحلا اذه لرأ ىف بئذ بأ نبا نع كيدف ىب نبا قيرط

 ىف مدقتو « هيلع مالكلا عم ملعلا ىف مدقت « خلا تظفح ه هلوقو « هركذف « ةريره وبأ رثك أ : اولاق سانلا نا د
 هللا باتک ىف ناتيآ الو هاو ‹ ةريره وبآ رثك أ نولوقي سانلا نا د ةريره ىبأ نع جرعألا قيرط نم اضيأ ملعلا

 منا » لاق ةريره يأ نع ةبلس ىبأو بيسملا نب ديعس قيرط نم عويبلا لئاوأ ىف ىتأيسو ثيدحلا « تئدح ام ىلاعت

 مبلغشي اوناک راصن لاو نيرجابملا نأو هراثك] ببس ىلإ ةراشالا هيفو ثيدحلا « شك أ ةريره ابأ نإ نولوقت

 ببسلا ىلعو هراثک ] ةم ىلع لدب امم هب ثدحب نأ دیر ام مامأ ةلاقملا هذه لوقي ناك هنأ ىلع لدي اذهو « شاعملا

 « ةروسلا ةيمسآ ىلع الو هتيمست ىلع فقأ مل ( الجر تيقلف ) هلوق . ثيدحتلا ىلع هرارمتسا ببس ىلعو كلذ ىف

 ىأب ىأ « ليلق وهو فلالا تابئاب شك الو « فورعملا وهو رذ ىبأل فلأ ريغب ةدحوملا رسكب « مب » هلوقو
 هناقت] ةدشو ةريره ىلأ راثك] بیس ىلإ ةراشإ ةصقلا هذه فو . تضم ةليل برقأ ىأ ( ةحرابلا ) هلوق ٠ ءىث

 ىح ةالصلا أ ديغب لغتشا هنأك لجرلا كلذ طبض مدع ىلع ثيدحلا ةلالد ةمجرتلا دهاشو . هريغ فالخ . هطبضو

 اذك . اهنقتأو اهطبض ىتح ةالصلا لاعفأب هرکف لغش هنأك ةريره ىبأ طبض ىلع هتلالد وأ « تئرق ىتلا ةروسلا یسن

 ملعأ هقاو هريغ مزج لوالاب و . نيلاتحالا نيذه ینامرکلا ركذ

 كلذ نم قلعملا ۰ اثیدح نيثالثو نينثا ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم ةالصلا ف لمعلا باوبأ تلمتشا ( ةعاخ )

 اب<رخت ىلع لس هقفاو « ةصلاخ ةيقبلاو اثيدح نورشعو ةثالث ىضم امفو امف اهنم ررکلا ٠ ةلوصوم ةيقبلاو ةتس
 ىنأ ثيدحو « دوجسلا ىف خفنلا ىف قاعملا ور نب هللا دبع ثيدحو « هتباد تالفنا ةصق ىف ةزرب بأ ثيدح ىوس

 لعأ هقاو . راثآ ةتس مريغو ةباحصلا نع راثالا نم هيفو . ةمتعلا يف ةءارقلا ىف هثیدح و « رصختلا ىف ةر ره



 وما باتک ۲ ۹۲

 وپسلا باتک - ۲
 ةضيرفلا یتکر نی َماق اذإ وپسلا ىف ءاج ام ص اپ - ۱

 « لاج وهو نیتدجس َدِحسفريلدتلا لبق رک تي رو ةتالص ىضق الف . هعم سان َماقف « نیل
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 هللا دبع نع جّرعألا نمحرا دبع نع ديعس نب يحب نع ام انربخأ نسوي "نب هللا دبع اش 5 ۵

 یفق انف ١ اب نياك مل رپظلا نم نيا نو ما هيدي هللا لوسر نإ » لاق هنأ هنع للا یضر نحب نبا

 « كلذ دم 8 "ل « نت دج الص
 أو لیصالاو ینبمشکلاو ( ةضيرفلا ىمكر نم ماق اذإ وپسلا ىف ءاج ام باب . محرلا نمحرلا هللا مسب ) هلوق

 « هريغ ىلإ بلقلا باهذو ءیثلا نع ةلففلا وپسلاو . رذ نأ ةياور نم « باب » ظفل طقسو « ضرفلا یتمکر » ثقولا

 ةيكلاملا نو « هلك نونسم : ةيعفاشلا لاضف هكج ىف فلتخاو . ءىشب سیل و, نایسنلاو وپسلا نيب مهضعب قرفو

 . نيبو «اوپس ابكرتل بجیف ناكرآلا ريغ تابجاولا نيب ليصفتلا ةلبانحلا نعو « ةدايزلا نود بجاو صقنلا دوجسلا

 مهتجح و هلك بجاو ةيفلحلا نعو . هد ايلطبي لوق وأ لمف ةدابز اهس اذإ بحي اذكو « بحي الف ةيل وةلا نئسلا

 مالاو ديعس بأ ثيدح نم مسمل هلثمو « نيتدج دجسيل مث »:ةلبقلا باوبآ ىف ىضاملا دوعسم نبا ثيدح ىف هلوق

 هلوق عم اس الو بجاو بجاولا نایب و نايبلا ىلع ةلوحم ةالصلا ىف هلاصفأو . ب هلمف نم تبث دقو . بوجولا

 . نيقابلا ةياور ىف مسي ملو « ةميرك ةباور ىف اذك ( جرعالا نحرلا دبع نع ) هل . « لصأ قومتيأر اک اولص د

 ةئيحب نیا بتكي نأ ىغبنيف اذه ىلعو . هيبأ مآ وأ همأ مسا ةئيحب نأ دبشتلا ىف مدقت ( ةنيحب نب هللا دبع نع ) هلق

 ظفلب باهش نبا نغ بيعش ةياوز نم دهشتلا باوبأ ىف مدقت دقو « اناجأل وأ انب ىأ ( انل ىلض ) لوق . فلاب

 ضعب نم ) هلق ۰ « انب لص » ظفلب بابش نبا نع بئذ يآ نبا ةياور نم روذنلاو ناع الا ىف قأيو « م لص د

 ىضف هب اوحبسف » جرعألا نع ناثع نب كاحضلا داز ( مات م هلوق . ربظلا انآ الت ىتلا ةياورلا ىف نيب ( تاولصلا

 وحن. اعيمج کاجل ا دنع صاع نب ةيقعو یاسالا دنع ةءواعم ثيدح ىفو . ةع زخ نبا هجرخأ « هتالص نم غرف ىتح

 معز نمل هب لدتسا دقو « هخيش نع كلام هاور اذك اهنم غرف ىأ ( هنالص ىضق الف ) هلوق . ةدايزلا هذهب ةصقلا هذه

 نيعبانلاو ةباحصلا ضعب لوق وهو هتالص تمت لسب نأ لبقو ساج نأ دعب ثدحأ ول ىح ةالصلا نم سيل مالسلا نأ

 هتالص نم غرف نك هيلا ىهتنا| اذإ ىلصملا ناك ةالصلا نم لياجتلل ناك امل مالسلا نأب بقعتو « ةفينح وبأ لاق بو



A۳ ۱۲۲۹-۰۱۲۲ ثیدملا 

 غرف اذإ ىح » جرعألا نع ديعس نب يحب نع تاقثلا نم ةعامج قيرط نم هجام نبا ةياور ىف هلوق كلذ ىلع لد و

 . ةلوبقم ظفاحلا نم ةدابزلاو . هحوضول ءانثتسالا فذح ةاورلا ضعب نأ ىلع لدف « لسي نأ الإ ةالصلا نم

 در ةلجلا هذه نو « همیلست سانلا رظتاو » ظفلب بيعش ةياور ىف مدقتو « انرظتنا ىأ ( همیلسن انرظنو ) هلق

 دارملا وأ ۰ ةالصا اتدج نیتدجسلا دارملا نأ وأ ۰ اوهس مالسلا لبق ةنيحب نبا ةصق ىف دج مب هنأ معز نم ىلع

 دوج ةيعورشم هيف ( نيت دج دجسف ماسقلا لبق ربك ) هلق . هدعب و كلذ فعض نخ الو ؛ ةين هلا ةمياسقلا ملسنلاب

 ةدجسب نابتالا دمعت هن ال هتالص تلطإ ادماع وأ ءىش همزلب ل ایهاس ةدحاو ةدجم ىلع رصتقا ولف نأ: دمي هنأو وسلا

 دعب قأيس اک بارش نبا نع ثيللا ةياور فو . دوجسلا نم امهريغ ىف رکی اک اف ركي ةنأو « ةعورشم تسيل ةدئاز

 عفرف ريك مث دجسف ربك مث هسأر عفرف ريك مث دعب مث ربكف د ىعازوألا ةياور ینو « ةدجس لك ىف ريكي ١ باوبأ ةثالث
 ىلع هب لدتساو . ثيللا ثيدح بقع هنادب ینأبس اک جرج نبا ةياور ىف هوحنو « هچام نبا هجرخأ « لس مث هسأر

 ءافتكالا ىلع ةيففاشلا ضعب هب لدّتساو « ةلصاف ةنلج امهنيب نأو ةالصلا ىف اک هب رېج لاو امف ريبكتلا ةيعورشم

 ايس ول امهنم لكو هيف دهشنلاو سولجلا ةصقلا هذه ىف تاف ىذلا نأ ةمج نم ررکت ولو « ةالصلا ىف وهسلل نيتدجسلاب

 توبث ىلع ىنبفي هنأب'بقعتو ۰ نيتدج ريغ ةلاحلا هذه ىف دج مقلب هنأ لقني ملو هلجال دج هدارفنا ىلع هنع لصلا

 هسفنب ءىثلا تابثا مزاتسيف ثيدحلا اذه ريغب كلذ ةيعورشم ىلع اولدتسي لو « ركذ ام كرثل دوجسلا ةيعورشم

 : ۰ ثيللا ةباور نم ىتأيس اک سولجلا نم ین ام ناكم دوجسلا نأب ثيدحلا ةيقب ىف حرص دقو « هيف ام هيفو

 دوجسلا أشنأ ىأ « دج » هلوقب ةقلعتم ةبلاع ةلج ( سلاج وهو ) هلق ٠ قتأيس اک كلذل لاد نيديلا یذ ثيدح

 سانلا امهدجو » ة الا ثيللا ةياور ىف دازو كلذ دعب لس مث دیعس نب يحم ةباور ىف داز ( لس مث ) هلوق . اسلاج

 معن ٠ كلذك هعيمج نوک ىف هيف ةجح الو مالسلا لبق وهسلا دوج نأ ىلع هن لدتساو « سواجلا نم ىسن ام ناكم هعم

 ثيللا ةدايزب لدتساو « هدعب ىنذلا بابلا ىف هدنتسم ركذ ناتو ةيفنک مالالا دعب هعدمج نآ معز نم ىلع درب

 « روپلبا لوق وهو دجسب ال وهسلا دوجسإ رب اع ءىش كرت دمعت ولف ولاا صاخ دوجسلا نأ ىلع ةروكذملا

 هسي مل ناو مامإلا اهس اذإ مامإلا عم دجسي مومأملا نأ ىلع اضيأ هب لدتساو « ةيعفاشلا نم سان و ىلازغلا هحجرو

 مامالا نأ موم أملا ققحت و دجسف امس هنأ مامإلا نظ اذإ ام هريغ ىنثتسا نکل , عامجالا هيف مزح نبا لق و  مومأملا

 نی ریس نبا نأ یربطاا بيطلا وبأ لقن و « ثدحم مامإلا نأ نيبت اذإ امو « ردع اهربوصت قو هل دمج اف هسيي مل

 فنصلا هل مجرت دقو مالسلا لبق ناك اذإ هدعب دهشن ال وبسلا دوج نأ ثيدحلا اذه یو « اضيأ قوبسملا ىنثتسا

 ىلإ ماق ىح لوألا دهشتلا نع امس نم نأو« ةالصلا ةفص رخاوأ ىف مدقت دقو بجاو ريغ لوالا دهشتلا نأو اهيرق

 دنع هتالص تلطب نكرلاب هسبلت دعب عوجرلا ىلصملا دمعت ولف « مجرب لف لب هب اوحبس دقف عج رب ال ركذ مث ةمكرلا

 ‹ عيرشتلا هقيرط امف مالسلاو ةالصلا ماع ءايبنالا ىلع نازئاج نايسنلاو وسلا نأو ۰ روهمجلا افالخ ىعفاشلا

 هو ريم الا دهشتلا بجو نم دنع داعأ ايهاس دهشتي نأ لبق وسلا دعس ولف ةالصلا رخآ ولا دوج لح نأو

 روبجلا

 نخ ىلص .اذإ بيسي - ۲
 هللا یضر ها دبع نع مقلع نع هاربا نع كلا نم ةبعش انثدح دیلولا وبأ شو - ۵
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 هنع



 وبسلا باک - ۲ ۹

 : (یح تیاضت لاف NNE لاقف ؟قالصلا نیز 4 IT 2 نأ

 » مام دعب نين دجس دجسف

 لوألا نف « ةدايزلا وأ ناصقنلاب وپسلا ناک اذإ ام نيب ةقرفتلا یراخبلا دارآ ليق ( اس یلص اذا باب ) هلوق
 نم روث وبأو یثزلاو كلام لاق اذكم ةقرفتلابو « هدعب دجسپ ةدايزلا فو ةيضاملا ةمجرتلا ىف اک مالسلا لبق دجسپ

 ريج صقتنلا ىف هلال رظنلا قفاوم وهو : : لاق نير بلا نيب عمجلل هريغ لوق نم ىلوأ هنأ ربلا دبع نبا زو « ةيعفاشلا

 نأ كش ال : دملا قيقد نا لاقو . ابجراخ نوکیف ناطیشلا مغرت ةدايزلا فو « ةالصلا لصأ نم نوكي نأ ىغبنيف
 ناکو ةرهاظ ةبسانملا تناك اذاو « ةروك ذلا ةبسانملاب روکذلا عملا حجرتی و « خسنلا ءاعداو حیجرتلا نم ىلوأ حملا

 . ةدايزلا ىف دوجسلا نوک نأب بقعتو « صنب الإ صصخت الف اهلا عيمج كسلا ميف ةلع تناك . ابقفو ىلع مكحلا

 ىح امن إو « ىنعملا ف صقن وهف ةدايز ناكنإو هناف « للخلا نم عقو امل اضيأ ربج وه لب « عونم طقف ناطيشلل امغرت
 نم عجرب : ىباطخلا لاقو « لسم دنع ديعس ىبأ ثيدح ىف اک كشاا ةلاح ىف ناطیشلا امغرت وهسلا دوج متلي ىنا

 « ناصقن نع یهو مالسلا دعب امف دوجسلا عقو نيديلا ىذ ةصقف اضيأو . حي قرف ىلإ ناصقللاو ةدابزلا نيب قرف

 لمعتسي لاق هلال ىوقأ دمحأ قيرط لب : : هريغ لاق دقف , دحأ مث كلام لوق اف بهاذملا ىوقأ : ىوونلا لوق امأو

 هتيأرا كلذ ىف كلي ىنلا نع ىور ام الواو : : لاق « مالسلا لبق دجسي ءیش هيف درب مل امو « هيف درو امف ثيدح لك

 قرفي ءىش هيف درب مل ام : لاق هنأ الإ ٠ هلثم قمسإ لاقو . مالسلا لبق هلعفيف ةالصلا نأش نم ال « مالسلا لبق هلك
 یرفب دواد امأو . رهظب امف بهادملا لدعأ وهو ‹ كلامو دحأ ىلوق نم هبهذم رر « ناصقنلاو ةداب لا نيب هيف
 وپسلا دوج یعفاشلا دنعو . طقن ابن مس مب ىنلا دج ىتلا عضاوملا ىف الإ وپسلا دوج مرشپ ال : لاقف هتبرهاظ ىلع

 ةمكرلا ةدايزب ملعي مل هنأب بقعت و. LSE ل مالسلا لبق هلك

 مالسلا دعب وپساا دوج نأ ىلع ةروصلا هذه ىف ءاملعلا قفتا دقو ؟ ةالصلا ىف ديز له : هولأس نيح مالسلا دعب الإ

 باجأو . خنا عقوت نامز ناك هن ال ةالصلا ىف ةدايزلا مهزيوجتل ةباحصلا هعب ات امن ]و « وهسلاب هبلع مدعل هلبق هرذءتل
 مث هيلع متيلف باوصلا رحتیلف هتالص ىف ركدحأ كش اذإ , یهو ةدايزلا نم دوعسم نبا ثیدح ىف عقو ام مهضعب

 هظفل و لسم دع دعس ىلأ ثب دحم ضراعم هاب ببجأو < ةلبقلا باوبأ ىف مدقت دقو « نيز دم دجسإ مث مسيل

 هو « سی نأ لبق نیتدج نسب مث نقبتسا ام لع نل كنا حرطیلف لص 5 دد هتالص ىف كدحأ كش اذ و

 لبق وهسلا دوج ىف رييختلا ةقيرط قجبلا حجرو . نيتلاح ىلع نیت روصلا لمح امینیب مهضعب عمجو . ةيعفاشلا كسع

 . ىوونلا قلطأ اذكو . لضفآلا ف فالحلا امنإو زاوجلا ىلع عامجالا هريغو ىدرواملا لقن و . هدعب وأ مالسلا

 لقن اذكو « زاوجلاب لوقلا دمبتساو بهذلا نع ءازجإلا ىف فالخلا « ةباهنلا » ىف لقن نيمرحلا مام] نأب بقعتو

 مالسلا لبق هلك زپسلا دج ول هنأ كلام نع فالح ال هن ربا دبع نبا هلاق ال فلاخم وهو « مپیهذم ىف فالخلا ىطرقلا

 وهسلل دج ول : ىرودقلا لاق ةيفنلا دنع فالحلاو « هباععأ نيب فالخا نأب عمجيف « هيلع ءىش ال نأ هدعب وأ
 ىف ممدنع فالخا نأب ةيادما بحاص حرصو « هتقو لبق ءادأ هنال زوج ال انبامآ ضعب نع ئور مالسلا لبق

 هكرادتيف الو « دمعت نإ هتالص تلطب مالسلا لبق ىذلا وهسلا دوج كرت نم « عنقلا » ىف ةمادق نبا لاقو . ةبولرالا



 ۹۵ . ۱۲۲۰ ثيدحلا

 . ةروکذلا بهاذلا ىف ءارالا هذه لبق هریغ و ىدرواملا هلقن ىذلا عامجالا : لاقي نأ نكميو . لصفلا لطي ملام

ج نا : اولاقف هوفلاح مهنال دوعسم نبا ثيدح ىف نییقارملا ةجح ال : ةعزخ نبا لاقو
 رادقم ةعبارلا ف ىلصملا سل

 ثيدح ىف لقني لو . هنالص حصل مل ةعب ارلا ىف سلجي مل ناو « وبسلل دج و لس مث ةسداس ةسماخلا ىلا فاض دهشتلا

 هيلع دعب ةنسلا فااخ نأ ملاعلا ىلع مرحصو : لاق . مهدنع امهدحآ نم دب الو ةداعإ الو ةسداس ةفاضإ دوعسم نبا

ذب نبا وه ( مهارب] نع) هلوق . وكلا هبقفلا ةيتع نبا وه ( کلا نع هلو . اب
 رولا لس ) هلوق . ىمخنلا دي

اربإ نع روصنم ةياور نم ةلبقلا باوبأ ىف مدقت دقو « كهم لا هب مزج اذک ( اسمخ
 لاق هيفو قايسلا اذه نم متأ مه

 دواد وبأو لسم هجرخآ ( ؟ كاذ امو : لاف ؟ ةالصلا ىف ديزأ هل ليقف ) هلوق . صقن وأ داز ىردأ ال : مهاربإ

ني موقلا شوشوت لتفنا الف و ظفلب دوعسم نبا نع ىعختلا ديوس نب مهارب| قيرط نم
 : اوت ؟ ركن أشم : لاقف مه

ماوس نأ نيبتف « ال : لاق ؟ ةالصلا ىف دیز له هللا لوسر اب
 وهو < ممتدراسم نع مل هراسفت-۱ دعب ناك كلذل 

ةلبقلا باوبآ ىف ةيضاملا ةياورلا رسفي « ةالصلا ىف ديز له  ملوقو « قلب همم مبدأ مظع ىلع لاد
 له » ظفلب 

 دج قلي ىنلا نا » هظفلو ارصتخم ثيدحلا اذه مهاربإ نع شعالا ىور : ( هيبلت ) ۰. « ءیش ةالصلا ف ثدح

اق ؛ مهريغو ةعزخ نباو دواد وأو لسمو دحأ هجرخأ « مالكلاو مالسلا دعب وهلا دج
 ناك نا : ةعيزخ نبا ل

 قاشو نيديلا ىذ ةصق ىف عقو ام ريظن اذهف «ةالصلا ىف ديزأ » موق باوج ىف « كاذ امو ه هلوق مالكلاب دارملا ١

ف ةاورلا فلتخا دقف « نوسنت اک ىنأ رشب انا ان » هلوق هب دارملا ناك نو < امف هيف ثحبلا
 افاق ىذلا عضوملا ى

بق ناك كلذ نأ هريغ ةءاور قو < ووهسأا یدحج نم همالس دعب ناک كلذ نأ روصنم ةياور ینف « هيف
 ةياودو < ل

ظفلب اضيأ ةبعش قيرط نم دحاولا ريخ ىف ىتأي ( لس ام دعب نیت دج دجسف ) هلو . لعآ هللاو . حجرأ روصنم
 

 كش اذا » ىهو ابل] رانا ةدايزلا هيفو « ةلبقلا ليقتساو » روصنم ةياور ىف مدقتو « نیتدج دجسو هيلجر ین د

 اف, روصنم نع رمدم قيرط نم الو, هيلع متيلف باوصلا رتيل ةالص ىف كدحأ
 ىرحأ رظنيلف ةالص ف كش

 نب ليضف قيرط نم هلو « باوصلا ىلا كلذ برقأ رحتيلف , روصنم نع ةبعش قيرط نم هلو « باوصلا ىلا كلذ

 ىف فلتخاو « هيلع متيلَخ » رعسم قيرط نم نابح نبا داذ « باوصلا هنأ یرب ىذلا رحتيلف و روصنم نع ضايع

ةمذلا ىف ةالصلا نال « بلغألا ىلع ال نيقيلا ىلع ءانبلا وه : ةيعفاشلا لاقف یرحتلاب دارلا
 . نيقيب الإ طفست الف نيقبب 

ظفاب لسم هجرخآ ىذلا ىنعي ۰ دیعس ىلأ ثيدح هرسفي دوعسم نا ثيدح ىف ىرحتلا : مزح نبا لاو
 مل اذاو » 

 یورو « نقیتسا ام ىلع نيلو كشلا حرطيلف اعبرأ وأ ثالث ىلصأ ردي
 نع رائيد نب هللا دبع نع هعماج ىف نايفس

 هلوق : هظفلو هوحن یمفاشلا مالك فو . ىبهتا « متآ دق هنأ معي ىتح خوتيلف ةنالص ىف کدحآ كش اذا , لاق رمع نبا

بی و هيف كش ام ديمي نأ ىرحتلا نوکبف ءهمتيلف هصقن هنأ نظي ىذلا ىف ىأ « رحتیلف ,
 وهو « نقیتسا ام ىلع ی

 رهاظ وهو « نظلا بلاغب ذخ الا ىرحتلا : ليقو . فلتخت ظافلألا نأ الإ « ديعس ىبأ ثيدحل قباطم ىبرع مالك

 عیدالا وأ ثالثا ف كدي نأ ءانيلاف ٠ ىرحتلا ريف ءانبلا : هحيمص ىف نابح نبا لاقو . لسم دنع ىلا تاياورلا .

لع ىنبي نأ هيلعف ىلص ام ىردب الف هتالص ىف كشي نأ یرحتلاو « كالا ىغلي نأ هيلعف الثم
 لاقو . هدنع بلغألا ى

 : روجشملا ف دحأ نعو , دحأو كلام لاق هبو « هنظ ةبلغ ىلع ىنبيف ىرخأ دعب ةرم كشلا ءارتعا نل ىرحتلا : هريغ

 ةناور دحأ نعو . امئاد نيقيلا ىلع ینبیف درفنملا امآ و « هنظ لع بلغ ام ىلع ینبب یذلا وبف مامالاب قاعتي یرحتلا



 وپساا باتک - ۲ ۹٦

 بلاغ ىلع ىنب رثک ناو « فنأتسا الوأ كلا أرط نإ : ةفينح وبأ لاقو . ةيفاحلاكىرخأو « ةيعفاشلاك ىرخأ
 كيل وأف ) ىلاعت هللا لاق دصقلا وه ىرحتلا نأو « یعفاشلا عم روهجلا ١ نأ یوونلا لقن و . نقيلا لعف الإو , هنظ
 « نیقب ىلع الإ اهنم ه جرخ ال نأ : لاق , ةالص ىف رارف ال ۱ ت مرثالا یکحو ( ادشر اورحت

 درفتا هنود نع وأ دوعسم نبا مالک نم جردم ربا ىف ىرحتلا ظفل نأ معز نم دعبأو . یعفافلا لوق یو اذپف
 ايهاس اسمخ ىلص نم نأ ىلع هب لدتساو « لاتحالاب تبي ال جاردالا نال . هتقفر نود مهار نع كلذب روصنم
 لب ليلد ىلإ جاتح ةعب الا ىف دعق هنأ ىلع لمح م ملوةو « نييفوكلل افالخ دسفت ال هتالص نأ ةمبارلا ىف سلج ملو

 ‹ ترثك اذإ ةيكلاما ضعبل افالخ املطبت ال 17 لیبس ىلع ةالصلا ىف ةدايزلا ن أ ىلعو « هفالخ ىلإ دشرب قايسلا
 لاط ناف . وهسأل دجسي مالساا دعب الإ هوپسب ملعب مل نم نأ ىلعو « ةالصلا فصأ ىلع ديزي امب ةدايزلا مهضعب ديقو
 « ءافلاب كلذل مممالعإ بيقعتب ثيدحلا اذه نم 0 توفي هنأ ةيمقاشلا دنع حصالاف لصفلا
 قأيسو ۰ اهدسفي ال ةالصلا هب حلصي امف دمعلا مالكلا نأ ىلعو ٠ نخ ال رظن هيفو « ءافلاب اضيأ دوجسلا هبيقعتو
 دعب ةعامجا ىلع مامالا لابقإ هيفو . هيلع ةداعإ ال ايهاس ةلبقلا نع ل وحن نم نأو « هدعب ىذلا بابلا ىف هيف ثحبلا
 باوبأ ىف هثحابم ةيقب تمدقت دقو . املطبي ال ةالصلاب مارحإلا دعب ةينلا بوزع نأ ىلع قبمبلا لدتساو . ةالصلا
0 

 لوما وأ ةالصلا دوحم لدم نيت دجس دحسف شات ىف وأ نیک رس اذإ ساب س

 لاق ه هنع ا فر ةريره ىبأ نع ةد ىلأ نع مقار نب دعس نع بش اد مدا انشر بس ۷

 لاقف ؟ تن هلا لوسر ای ةالصلا : ید رفاه لا زف - رمعلا وأ - ربط مولا انب لص »
 دعس لاق . « نين دجس 2 « نرخ ٍنيتكر ل منذ : اولق ؟ لوق ام قحأ : األ ولو ی دا

 : لاقو نيتدجس دحسو ّىنب ام لص مث « کتو الف « نیتنکر برفا نم ا ريزا نب ةورع ”تيأرو »
 « شو ینلا لمف اذكه

 رذ ىبأ ريل ةباور ىف ( لوطأ وأ ةالصلا دوج لثم نيتدج دعب ثالث ىف وأ نیتمکر ىف لس اذإ باب ) هلوق
 ثيدح هيف دروأ . هرئاظف ىف كسم لا نوكي ام هريدقت افوذح باوجلا نوكي ىناثلا لعو « هجوأ لوآلاو , دجسف »

 كثيدح ىف ثالث ىف ملسللا درو من « نيتذث ىف ملسفلا الإ هقرط نم ءىش ىف سيلو ۰ نيديلا ىذ ةصق ىف ةرب ره ىفأ

 هلوق امأو « نيديلا ىذ ةيمسن ىلع مالكا ىف الوأ نيتصق امهنوك ىف ثحبلا ىقأيسو 5 لسم دنع نيصح نب نارمع

 لوسر انب لص) هلوق هدعب یذلا بابلا ىف اک ةر ره ىبأ ثيدح قرط ضمب ىف وبف « لوطأ وأ ةالصلا دوج لثم د
 « نيدلسملاب ىلص هب دارملا نإ : لاقف زاجلا ىلع ىواحطلا هلحو ۰ ةصقلا رضح ةرب ءره اب أ نأ ىف رهاظ ( لر هللا
 لبق مو ردب لبق تعقو ةصقلا نوکت نأ هاضتقم ناف : ردبب دمشتسا ةصقلا بحاص نإ : ىرهزلا لوق كلذ ببسو
 ىرهزلا نأ ىلع  هريغو ربلا دبع نبا هلقن اك _ ثيدحلا ةن فتا نکل (۱)نینس سمخ نم شك أب ةريره ىنأ مالسإ

 مقو ةريرع ىبأ مال-سإو « ةرجهلا ن ٠ ةيناثلا ةنسأأ ن 1 رم فاضمر ىف تمقو رد ةوزغ نأل « نينس مبرأ ن هک اب هناوص (۱ )

 لعأ هللاو ٠ لمأتف « ميس ةنس لوأ ىف ريهخ ماع



 ۹۷ ۱۲۲۷ ثيدحلا

 نب ريم هاو یعازخ وهو ردبب لتف ىذلا وه نیلامشلا وذو « نيلابشلا یذل ةصقلا لمج هنأ هبیسو « كلذ ىف مو

 هجرخأ اک تلي ىنلا دعب ثيدحلا اذهب ثادح هنال ةدمب لي ىنلا دعب رخأتف نيديلا وذ امأو ؛ ةلضن نب وربع دبع

 نع ةيلس يأ قيرط نم لدم دنع مقر دقو . هيف ثحبلا ی أيس ام ىلع قابرخلا همعاو ىلس وهو . هريغو ىنارطلا

 رديب لتق هنأ فرعي وهو « نيلامثلا وذ ماقف » ظفلب ىرهزلا دنع عقو ابلف « ملس ینب نم لجر ماقف » ةربره ىبأ

 نيلامثلا ىذ نم لكل تعقو ةصقلا نوكن نأ 2 لا ضعب زوج دقو « ردب لبق تعقو ةصقلا نا : كلذ لجال لاق

 ىذ ةصق یهو رخآلا دهاشو نيلامثلا ىذ ةصق وهو امهدحأ لسرأف نيثبدحلا ىور ةر ره اأ نأو نيديلا ىذو

 ناكف سکعلابو نيديلا وذ اضيأ هل لاقي ناكنيلامشلا اذ نأ ىلع لمح ليقو « عملا قيرط نم لمتحم اذهو « نيديلا
 ديالك ىبأ نب يحم قيرط نم امهريغو دمحأو لسم ءاور ام یواحطلا هبكترا ىذلا زاجلا عفديو . هابتشالل اببس كلذ

 لهأ مظعم قفتا دقو « لب هللا لوسر عم لصأ انآ نيب » ظفلب ةريره نأ نع ثيدحلا اذه یف ةلس ىلأ نع

 فالشغا » ىف هللا هحر یعفاشلا كلذ ىلع صنو نيدسيلا ىذ ريغ نيلامثلا اذ نأ ىلع مريغو نيفئصملا نم ثيدحلا

 نع ةمامإلا باوبأ ىف مدقتو « كدثلاب ةبعش نع مدآ نع قيرطلا هذه ىف اذک ( رصعاا وأ رپظلا ) هلوق . ء ثيدحلا

 قيرط نم هلو « ربظلا ةالص » روكذملا ةلس ىبأ قيرط نم لسلو ؛ كشلا ريغب « نهظلا , ظفلب ةبعش نع ديل ولا ىنأ

 نيريس نبأ قیرط نم فئصملل باب دعب ىتأيسو « كش ريغب < رصعلا د ةريره ىلأ نع دمحأ ىنأ نبا ىلوم نايفس ىنأ

 نع نیریس نب دم قيرط نم « دجسملا ىف عباصألا كيبشت باب » ىف مدقت دقو « رصعلا اهئأ ىنظ رثك أو : لاق هنأ

 ىدح] » سلو . انآ تيسن نكلو ةريره وبأ اها : نيريس نبا لاق « ىثعلا الص یدح] » ظفلب ةريره ىنأ

 ةصقلا نأ ىلع لمح : لاق نم دعبأو . ةاورلا نم هيف فالتخالا نأ رهاظلاو « رصعلا امإو ربظاا ام « یثعلا یتالص

 ش ب لص » هظفل و ةريره ىبأ نم هيف كشلا نأ نیریس نبا نع نوع نا قيرط نم قاسنلا ىور لب « نیت م تعقو

 امر ناكو « كشلا ىلع اريثك هاور ةربره ابأ نأ رهاظلاف « اهتيسن ینکلو  ةريره وبأ لاق  ىثملا قالص ىدحإ

 نبا ىلع اضيأ ابيع ىف كاا أرطو « اهب مزج رصملا اهنأ هنظ ىلع بلغ ةراتو « ام مزجل ربظلا انآ هنظ لع بلغ

 ةصق ىف نارع ثيدح ىف ةاورلا فلتخ لو , ةيعرشلا ماکحالا نم ةصقلا ىف ام ماتهالا كلذ ىف ببساا ناكو نيريس

 ( لسف ) هلوق . ةريره ىبأ ثيدح ىف رصعلا نيع نم ةءاور حجرتيف ةدحاو ةصق امهن] انلق ناف , رصعلا املأ قاب رخلا

 نيريس نبا نع بوأ قيرط نم هدعب ینلا بابلا ىف ىف أيسو « نيتمكرلا ىف و ةبعش نع ذاعم قب رط نم دواد وبأ داز

 ( دعس لاق ) هلوق . مث هيلع مالكلا فوتسن و قايسلا اذه نم مثأب نيريس نبا نع ىرخأ قيرط نم هيلي ىذلا قو

 ةيعش نع ردنغ نع ةبيش ىب نبا هجرخأ دقو « ثيدحلا هب رگنصلا دائسالاب وهو , ثيدحلا ىوار مهاربإ نبا ىنعي

 ملكت ةورع نوكي نأ لمتح نکل « الطبي ال ةالصلا ةحلص) مالكلا نإ : لاق نم لوق یوقب رثآلا اذمو . ادرفم

 ةورع نوكي نأ لمتحيو « ةلوصوملا ةلس ىلأ قيرط ىوقي ام اذه ةورع لسمو ؛ تم ةالصلا نأ اناظ وأ ايهاس

 نب هللا ديبعو بيسملا نباكةئيدملا لهأ نم ةورع ةقفر نم ةعامج ةرب ره ىلأ نع هاور دوف ٠ ةر رھ یبا رع هلع

 ءابقفلا نم مريغو ثراحلا نب نر دبع نب ركب ىفأو ةبتع نب هللا دبع

 وهلا يد ىف دشتي مل نم صاب - ٤
 شاب ال : ةدادق لاقو . ادبشنت لو او نأ لو

 ءءالا مج « ۳ ج ۱۳ سم



 وپسلا باك -۲ 4۸

 و و 4 7 ا 1 ت

 ر و - 8 5 ۳ و . هلا ها 2 ) ۲ 7
 ترا ٍنيديلا وذ هل لاقف « نينا نم فرصنا هلي لا لوسر نا » هنع "هل یر ةر ره یا نع نيريس نآ

 لور ماه : مت : سانلا لاقف ؟ نيڌيلا ود قدصا : ملي هللا "لوسر لاق ؟ هللا لوسر اب تيس ما ةالملا ۰ 3 نس اج و x مار ها 2 9 0

 « مفر م « لر وأ دوج لثم دجسف ريك م ا م نییرخآ نیتنلا لصف هب هللا

 ؟ گشت وهلا نجس ىف : دمحل تق » لاق ةمقاَع نب َةََلَس نع دام اناس رعب نا او
 « ةربره ىلأ ثيدح.ىف سیل : لاق

 رومجاف مالسلا لبق امأو « ةالصلا نم مالسلا دعب امهدج اذإ ی( وپسلا یتدج ىف دهشتي مل نم باب ) هلو
 اذه ىف هوئطخو هلثم ىعفاشا نع ىطيوبلا نعو « هديعي هنأ ثيللا نع رلا دبع نبا ىكحو « دهشقلا دیعب ال هنأ ىلع

 ىذمرتلا يكل مالسلا دعب دج نم امأ و + ةيكلاملا دنع هيف فلتخاو  ريختي ءاطع نعو « فرعي ال هناف لقنلا
 نكل « مدقلا نع ىنبارفسالا دماح وبأ هلقن و « ةيمفاشلاو ةيكل املا ضعب لوق وهو « دمشتي هنأ قحسإو دمحأ نع
 ۰ لوألا دهشتلا أ زجأ مالسلا لق وأ « دینشت مالسلا دور دج اذإ : لوق یفاشا تعمس « ىنزملا رصتخم » ىف عقو

 (اد,شني لو نسحلاو سنأ لسو) هلوق . نع ال ام هيفو ميدقلا لوقلا ىلع عيرفت هنأ ىلع صنلا اذه مهضعب لوأتو
 الع تفقو ىلا لوصألا ىف اذك ( دهشتي ال ةداتق لاقو ) هلق . امنع ةداتق قب رط نم هريغو ةبيش ىلأ نبا هلصو
 ءالو لملف « سیو وملا ىتدجي ىف دهشتي : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هاور دقف رظن هيفو ؛ ىراخبلا نم

 هذه ريغ ىف عقب مل ( نيتنئا لصف اِ هللا لوسر ماقف )مو . كلذ ىف هيلع فلتخا ةداتق نوكيو ةدئاز جزا ىف
 ادنتسم ناك هل «لدتعا ىأ ماقف هلوقب دارلا نأب بيجأو . اعاق ناك مب هلال لكشتسا دقو « مايقلا ظفل ةياورلا
 مث مرحأ هنأ ىلإ ءاعإ هيف : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو . ةالصلا ىف لوخدلا نع ةيانك وه وأ « ىتأيس اك ةبشخلا ىلإ
 ربك مث » هجولا اذه نم «دحاولا ريخ باب » ىف داز (عفر مث) هرخآ ىف هلوق . ادج دعب وهو لاق اذك ماق مث سلج

 یمیسنا وه ( ةمقلع نب ةلس نع ) هلق . برح نب ناملس قيرط نم لیعاعالا ةياور ىف تبث اذكو ءديز نبا وه
 ةدانزب ىناثلا نكل ‹ هقيطلا ىنزاقتم س رص) 56 رک وآهتیاکر یزاا ةع نب ةلسع هيلشأ اعرو ۰ رشب وأ

 جرختسا ی مسن ىبأ ةاور ىفو 6 نيريس نبا وه ( دمحم تاق ) هلوق ۰ ايش یداخبلا هل جرخ مو هلوأ ىف مه

 يأ نع هيف ظفح مل لاقف د معن نآ ةياور ىف ( ةريره أ ثيدح ىف سيل لاق ) لوق . « نيديس نب دمع تلاس »
 وهو هريغ تدح ق درو هل نر ره ىلأ ثيدح ىف سيل » هلوق نم مفي دقو « دبشتي نأ ىلا بحأو ائيش ةربره

 نب ريس نب دم نع » كلملا دبع نب ثغشأ قيرط نم ک اج لاو نابح ناو ىذمرتلااو دواد وبأ ءاور دقق . كلذك

 مث نين دج دجبق « أبسف مع لص لبي ىنلا نأ نيصح نب نأرمع نع بابملا نآ نع ةیالق نأ نع ءاذملا دلاخ نع

 یود ام : نابح نبا لاقو ‹ نيخيشلا طرش ىلع حي : م احلا لاقو « بیرغ نسح : ىذمرتلا لاق « لس مث دہشت
 ربلا دبع ناو قهبلا هفدضو . رغاصالا نع راک الا ةياور نم وهو . یبنا ثيدحلا اذه ريغ دلاخ نع ن ریس نبا
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 مس توت یو ا مپ تونس قم تر رجم ریس يجمل من وب تیر سو ی

 ثیدح ىف نيريس نأ نع ظوفحا ناف , نی ریس نبا نع ظافما نم هریغ تاع تمشآ لورا اومهور امهريغو

 : نيريس نبال تلق » ةصقلا هذه ىف اضيأ ةمقلع نب ةءاس قيرط نم جارسلا ىودو . ديشتلا ركذ هيف سيل نارمع

 نب ريس نبا نع نوع نبا قيرط نم « عباصألا كيبشت باب » ىف مدقت دقو « ائيش دبشتلا ىف عمسأ مل : لاق ؟ دهشتلاف

 سيل نارهع ثيدح ىف دانسالا اذهب ءاذحلا دلاخ نع ظوفحملا اذكو « لس مث : لاق نيصح نب نارمع نأ تبن » لاق

 دوج ىف دهشآلا بسحأ ال : رذنملا نبا لاق اذغو « ةذاش ثعشأ ةدابز تراصف ۰ لسم هجرخأ ا دبشتلا ركذ هيف

 قهبلا دنع ةريغملا نعو « ىاسنلاو دواد ىلأ دنع دوعسم نبا نع ووسلا دوج ىف بهشتلا ف درو دق نكل . تبثی وپسلا

 سبل : الملا لاق « نسحلا ةجرد ىلا ىت اهعاهتجاب دهشنلا ىف ةثالثلا ثيداحألا نإ لاقي دقف « فعض امهدانسا ىفو

 ةبيش ىبأ نبا هجرخأ هلوق نم دوعسم نبا نع كلذ حص دقو . ديعبب كلذ

 وسلا ىف دجس ىف "تکست نم تسيسساب - ۵

 لاق هنع "لا 7 یفر ةربره ىبأ نع دم نع مهاربا ن دن ان دح رع نب ”صفح ارم بس ۷۲۲

 و هوس ع

 ىلإ 3 هم .٠ نیتنکر - * رصعلا اهمأ ىنظ "مک أو : دم لاق-* یا الس ىدحا نب أى ا لصد

 اعر م جرخو « هايكب نأ بافق اههنع ها یفر "رعو ركب وبأ مفو « اهملع د عضوف دجسلا مادقم ىف ة ةبشخ
 : لاقف ؟ تّرعق مأ تيسنأ : لاقف نيديلا اذ يلب هللا لوسر هوعدب لجرو ؟ ةالصلا ترق أ : اولاقف « سانلا ر 0 ۳ ۱ 1 ر 4 ۲

 ها سار ۰ ی ےک ق ق ا مگ ار r 5 ا رم و

 مث ء لّوطأ وأ هدوجس لثم دجسف رک من لس من نيتعكر یلصف . تيسن دق ىلب : لاق ۰ رصقت لو سا |

 « ريكو ةأر مفر مث « لوطآ وأ هدوجس لقم دف يكف هَسأر عضو "مث کش هسآر مفر
 ما دس و ۱ 5 و و ۳م

 ئدسألا ةنيح نب هللا دبع نع جرعألا نع باپمش نبا نع تيل انث دح دیعس نب ةبيتق شرم - ۰

 نيتدجس جس هلالص منا الف . "سولج هيلعو روظلا ةالص ىف ماق هب هللا "لوسر نا » بلطلا دبع ىب بفيلَح

 « نيومملا نم ىىن ام ناكم + هعف سالا اهدبسو « لس نأ لبق "سلاج وهو ةدحَس لک ىف کف

 ریبکشلا ىف باهش نبا نع رج نبا همی
 تكي وأ مارحإ ةريبكت هل طرتشي له مالسلا دعب وپساا دوج ىف فلتخا ( وپساا یتدج ىف یکی باب ) هلق

 فاتخم كلام لوق نأ ىطرةلا کحو . تیداحالا بااغ رهاظ وهو « ءافتکالا ىلع روپماف ؟ دوجسلا ريبكتب

 هاور ام هديؤيو )2 مارح] ةريبك-: نم هل دب ال مالسب هنم للتي امو : لاق < وپسآا يندمج دعب مالسلا بوجو ىف

 دج و رک م رگف » لاق ثيدحلا اذه ىف نبريس نبا نع ناسح نب ماشه نع ديز نب دامح قبرط مه دراد وبأ

 یطرقلا لاقو . ةدايزلا هذه ذوذش ىلا راشاف , دیز نب دام الإ رک مث ريكف دحأ لقي م : دواد وبأ لاق « وهلا

 هال مارحالل ةريبكستلا نأ ىلع لدب « دج مث ربك مث لس مث نيتعكر لصف و » ةيضاملا كلام ةبأور ىف ىنعي هلوق : اضيأ

 مده دقف «ءا ورلا فرصت نم كلذ نأب بقعتو : هعم ناكل دوجسلل ريبكتلا ناك ولف « « ىخارتلا ىضتقت ىتلا مب یآ

 . ةيعملا ىضتقت ىلا ةبحاصملا راوب ىتأف ءدجسو ربك مث إس مث كرتام لصف د ظفلب نيريس نبا نع نوع نبأ قيرط نم



 وسلا باتک ۳۲ ۱ 2١٠6

 . نويرصب هلك دانسالاو ۰ نيريس نبا وه دمو ۰ ىزتسنلا وه ( مهاربإ نب ديزي انئدح ) هلوق ۰ لعأ هقاو
 تبدح ىف نآل هدنع كلذ حجر امن]و «.روكذملا دانسالاب نيريس نبا لوق وه ( رصعلا اهنأ ینظ رثك أو ) هلوق
 . ةلبقا ةبج ىف ىأ ( دجنلا مدقم ىف ةبشخ ىلإ ماق مث ) هلق . لبق هيلا ةراشالا تمدقت اک رصعلا:امنأب مزجلا نارمع
 ىأ « دجمملا ق ةطورعم ةبشخ ىلا ماقف م ظفلب نب ریس نا نع نوع نا ةنا ور ىف مدقت ( الع هذي عض وف ( هلو

 « ابضغم اهلا دنتساف دجسلا ةلبق ىف اعذج ىتأ مث » بوبآ نع ةنييع نبا قيرط نم لسلو ۰ ضرعلاب ةعوضوم
 ناك ىذلا مدجلا هنأكو < ضرعلاب ادتم ناك مثلا ذاخنا لبق عذجلا نأ ىلع لمح ام تاباورلا هذه نيب قنات الو

 , ءاباهف و نوع نبا ةياور ىف ( هالكي نأ باف ) هلق . حارشلا ضعب مزج كلذبو « ربذملا ذاختا لبق هيلا دنتسي هرب
 هصرح هيلع بلغف نيديلاوذ امأو : هيلع ضارتعالا نع هميظعت و همارتحا امماع بلغ امهنأ ىنعملاو ؛ ريمضلا ةدان

 منعإ هطبض ليصالا نأ ضایع ىكحو ءارلا نكس نم مهنمو « تال.بملا حتفب ( ناعرس جرخو ) هل ۰ معلا لعت ىلع
 تاجاحلا باصعآ مو دجسملا نم اجورخ سانلا لئاوأ مهب دارملاو نابثكو بيثكك عب رس عم هنأك ناکس) مث
 كلت لمحتف ابفذع نوع نبا باور ىف مدقتو « ماهفتسالا ةزمج انه اذك ( ةالصلا ترصقأ اولاقن ) هلق . ابلاغ
 هومیفتسا امإو ؛ هولأسي نأ ل ىنلا اوباهو لع ريغب “یش عوقوب اومزحي مل ذإ مبعرو ىلع ليلد هيفو « هذه لع
 مض مث حتفب و ۰ اهرصق هللا نأ ىأ لومفنلل ءانبلا ىلع ةلمبملا رسكو فاقلا مضب ترصقو . خسنلا نامز نامزلا نال
 ىأ ( قلي ىنلا هوعذب لجدو ) هلو ۰ حجرأو رك أ اذه : ىوونلا لاق . ةريصق تراص ىأ لعافلل ءانبلا ىلع
 « نيديلا وذ هل لاقي لوط هدب ىف لجر موقلا فو » نوع نبا ةياور قو « لجر كانهو ريدقتلاو ( نيديلا اذز هيمسإ

 هنأب ةبيتق نبا مزجو « ىطرقلا هلاق لذبلاب وأ لمعلاب اهلوط نع ةياذك نوكي نأ لمتصو « ةئيقحلا ىلع لوح وهو
 ليوطلا ديم هنأ نظ هنأكف نيديلا ريصق ناك : لاق هنأ  هيبنتلا , حارش ضعب نع کحو « اعيمج هبدیب لمعي ناك
 مسا نأ ىلإ شک لا بهذو « نيلامثلا ىذو نيديلا ىذ نيب ةقرفتلا باوصلا نأ مدقآ دقو ' فالخلا هيف ىذلا وهف

 نب نارمع ثيدح ىف عقر ام ىلع ادایتعا فاق هرخآو ةدحوم اهدعب ءارلا نوكسو ةمجعملا ركب قاب رخلا نيديلا ىذ
 ىبأ ثيدح دحوب نم عينص اذهو « لوط هدب ىف ناكو قابرخلا هل لاقي لجر هيلا ماقف و هظفل و للم دنع نيصخ

 ىلع مل لماحلاو ؛ ددعتلا ىلا اوحنج هعبت نمو ةم زخ نبا ناك ناو ٠ ىرظن ىف حجارلا وهو نآرمع ثيدحي ةريوه
 ىف ةبشخ ىلإ ماق علي هنأو نيتنثا نم عقو مالسلا نأ ةريره بأ ثيدح ىنف « نيقايسلا ىف عقاولا فالتخالا كلذ
 ىكح دقف لوألا امأف « ةالصاا نم غرف امل هلزنم لخد هنأو تامکر ثالث نم لس هنأ نارمع ثيدح ىفو « دجسلا
 تکی عملا قيرط نكلو « هدعبتساو ةثلاثلا ةمكرلا ءادتبا ىف لس هنأ هب دارملا نأ ىلع هلمح هخورش ضعب نأ ىئالعلا
 هيلع ىنلا ميفتسا ةر لك ىف نيدبلا ىذ نوک هئم مرلب ةناف ةصقلا ددعت یوعد نم دعب أب سیل و ۰ ةسانم ىلدأب اف
 ةيشخلا ةبج ىلا هناکم نم مدقت هآر ال یوارلا لملف ىناثلا امآ و « هلوق ةحص نع ةباحصلا يقلب ىنلا مهفتسا و كلذ نع

 نبا ةقفاول حجرآ ةريره ىبأ ةياورف الو كلذك ناك ناف ٠ هلزنم ةبج ىف تناك ةبشخلا نوكلا هل زنم لخد هنأ نظ
 اک هقاسس ىلع هل هسفن نیدیلا ىذ ةقفاولو « ةع زخ ناو هجام نياو دواد وبأو ىمؤاشلا هجرخأ اک هقايس ىلع هل مش
 باب » ىف مدقت دقو مجريغو ةمثيخ بأ نب ركب وبأو دنسلا تادايز ىف دحأ نب هلل ديعو مرثآلا ركب وبأ هجرخأ
 هنأ كلذو « امهنيب ديحوتلا ىر ناك ةرب ره ىنأ نع ثيدحلا ىوار نيريس نب دمع نأ ىلع لدب ام « عباصألا كيبشت
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 اذک ( رصقت لو سنآ مل: لاقف ) لو . ءلس مث : لاق نيصح نب نارم نأ تمشين ه ةربره ىنأ ثيدح رخآ ىف لاق

 ىبأ نع نايفس ی ةياور ىف هلوقب داربلل ريسفت هيفو « رصقلا نو نايسلا نن ىف حيرص وهو « قرطلا رثك أ ىف

 لكل ايفت ناكى الا امةعو مدقت اذإ لك ظفل نإ : اعلا باصأ هلاق ال دبي اتو « نكي مل كلذ لک سم دنع ةريره

 نايفس ىنأ ةءاور ىف نيديلا وذ باجأ اذهلو , كلذ لك نكي مل لوقي نأك ترخأت اذإ ام فال , عومجلل ال درف

 دنع اررقم ناكو نيالا نن ال هنآل « تيسن دق لپ » هلوقب ةياورلا هذه ىف هباجآ و « كلذ ضعب ناك دق » هلوقب

 وهلا نإ : لاق نمل ةجح وهو « رصقلاب ال نايسنلا عوقوب مزج ةيغالبلا روم الا ىف هيلع زئاج ريغ وبسلا نأ ىباحصلا

 لاوق الا ىف وهسلا لوخد زاوج مدع ىلع عامجالا لقن ضایع تاک نو « عيرشتلا هقي رط اف ءایبن الا لع زئاج

 نايب هل حقی لب هيلع رقي ال هنأ ىلع كلذ زوج نم قفتا معن . هوبقعت مهنكل « لاعفالاب فالخلا صخو ةيغيلبتلا

 یعمو ۰ ىذ هنأ نیست مث رصقت لو سن مل» هلوق نم ثيدحلا اذه ىف عقو اک هدعب وأ لعفلاب الصتم امإ كلذ

 ةدئافو . نيقيلا ماقم موقي نيقيلا دقف دنع داقتعالا نأ هنم دافتسيو « سالا سفن ىف ال ىداقتعا ىف ىأ سنأ | هلوق

 اذه نع اوباجأف اقلطم وپساا نم نم امأو « هريغل هلثم عقو اذإ ىعرشلا کما نايب كلذ لثم ىف وهلا زاوج

 مدقت دقو « امهنيب قرف نم لوق اذهو . وهسلا ین هنم مزاي الو « نایسنلل ىنن سنأ مل هلوق : ليقف ةبوجأب ثيدحلا

 هتقيقحو هرهاظ ىلع سنأ مل هلوق : ليقو . كلذ ىلع هرقأو « تيسف دق لب » ةياورلا هذه ىف هلوق هيف کیو . هدر

 دوعسم نبأ ثیدح بقعتو ۰ لوقلا نم غلبأ هنوکل لعفلاب هنم عبرشنلا عقیل كلذ نم هنم عقب ام دمعتي ناكو

 هلوقب كسلا ديقو کلا لبق ةلعلا تبئاف « نوسنت اك ىسفأ رشب انآ امت] » هيفف « ةلبقلا وحن هجوتلا باب » ىف ىضامل
 اک › لاقف اننايسنك هنايسن سيل لوقي هاسع نم لوق عقد یتح نايسنلا فصو تابثاب فتکی لو ءرشب انأ امثل د

 ىلإ لاق ثيح هسفن نع هافن ىذلا ظفللا راكنا سنأ مل هلوق ىنعم لاق نم لوق اضيأ درب ثيدحلا اذمو « نوسنت

 اذک ةنآ تيس لوقب نأ مدحأل اسب د لاق ثيح هريغ ىلع هركنأ ینلا ظفلا راكنإو « ىسنأ نکلو ىنأ ال

 دعب ةلوصوم دجوت مل یا كلام تاغالب نم هناف هل لصأ ال ىسنأ ال ینا ثيدح نأ اضيأ اذه اوشعت دقو ءاذكو

 حضاو امهندب قرفلا ناف ءىش لک نايسن ةفاض) مذ الا ناس ةفاضإ مذ نم مزلب الف رخالا امأو « دیدشلا ثحبلا

 اذهو اهب دآ تیلص ىنأ یداقتعا ىف ام ىلع اين اب ادصق تلس ىأ مالساا ىلا حجار سنآ مل هلوق نإ ليقو « ادج

 تابثتسا ىلا هعم جاتحا اکش عقوأ لوقلا اذه نأكو « تيسن دق لي » لاقف مومعلا مف نيديلا اذ نأكو « ديج

 فقوتلا بدسف « هدرفمي هريخ لبقي و الدع نيديلا ىذ نوک لكشتسا نم دار) عفدني ريرقتلا اذجو . نب رضاحلا

 ىمح رمأب رببخآ نم نإ لاق نم باحي اذهب و . هداقتعا ىف ال رياغم لوئسلا لعفب قلعتب سأ نع ربخأ هنوكهيف

ذکی مل مث هنع توکساا ىلع ملل لماح الو قطاوتلا مع زوج الو مهلع خي ال عمج ةرضع
 ؛ ةقدصب عطقي ال هنأ هوب

 ريخ ةدايزب درفنا اذإ ةقثلا نأ هيفو . هب ريخأ ام فالخ لوما داقتعاب اضراعم هربخ نوک عطقلا مدع ببس ناف

 نيديلا اذ نال باحصتسالاب لمعلا هيفو . هربخ لبقي ال نأ كلذ نع مهتلفغ 217 ةداعلا تعنم وأ ادحتم سلجملا ناكر

 ةيقب و « خسنلل لباق تقولاو وهسلا مدع لصالا و « عب رشتلا علب ىنلا لاعفأ نوكعم ؛ لأسف مامتإلا کح بحصتسا

 ةالصلا نأب اومرجل خسنلا ىلع اونب نيذلا مه ناعرسلاو ۰ اوتکسف خسنلا زيوجتو باحصتسالا نيب اوددرت ةباحصلا

 ةزمه نود « ةداعلا تمنمو د ةخسل ف )١(
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 : نونمس لاق . اوهس ىفانملاب ىتأ نمل ةالصلا ىلع ءانبلا زاوج هيفو . ماكحألا ىف داهتجالا زاوج هلم ذخؤيف ترصق
 مزلآ و صنلا دروم ىلع « رصتقيف سايفلا ريغ ىلع عقد كلذ نآلل نيديلا ىذ ةسق ىف اک نيتمكر نم لس نم ىنبي ام
 لطي مل اذإ ام هوديق اقلطم ءانبلا زوج اولاق نذلاو ٠ حملا ىف الثم همنمیف یثعلا یئالص یدح] ىلع كلذ رصقب
 ةر ره ىنأ نعو « ةمكر ردقب ىطيوبلا قو « فرعلاب « مالا, ف یمفاشلا دخ لوطلا ردق ىف اوفلتخا و . لصفلا
 ةالصلا نم جورخلا ةن و مالسلا نآ و « مارح الا ةريبكس# ىلإ جاتحم ال ىنابلا نأ هيفو . امف وهلا عقب ىتلا ةالصلا ردق
 ةالصلا عطقي ال اوهس مالكلا نأو . هيف ثحبلا مدقت دقو مالسلا دعب وودلا درج نأو « ةالملا عطقي ال اوپس
 لوق ىلع دمتعا هلال فيعضف ةالصلا ىف مالكلا خسن لبق تناك نيديلا ىذ ةصق نإ مهضم, لوق امأو . ةيفنحلا فالخ
 نبديلا ىذلو ردبب لوتقملا نيلامثلا ىذل ةصقلا تددمآ وأ كلذ ىف مهو امإ هنأ انمدق دقو « ردب لبق تناك اهنإ ىرهزلا
 همالسإو نيصح نب نارمع اهدهشو مدت اک ةصقلل ةريره ی دوهش ثبث دقف ۰ لر ىنلا دعب هتافو ترخأ ىذلا
 نأ لمتحي : لاطب نبا لاقو < نر رب ی ىنلا توم لبق همالس] ناكو امهريغو ةمب زخ نباو دواد وبأ اهجرخأ ءانبلا مث مالكلا امف عقوو وهلا ق ىرخأ ةصق ارفصم مجو ةلمهع يدح نب ةيواعم یددو ؛ اضيأ رخأتم
 ىذ ةصق ضرامي الف «ةالصلا ةحلصل ادمعوأ « اوپس عقر اذ] الإ ىأ « مالكلا نع نیو » مرآ نب ديز لوق نوكب
 عفد» تردح ىف ردقملا نآ ىلع هب لدتساو . اذه دعب ةالصلا ة>ادمل دمعلا مالكلا ىف ثوبلا قاز . ىهتنا نيديلا
 ةحلصل مالكلا دمعت نأ ىلع هب لدتساو « مثإلا ىلع هرصق نم افالخ امبكحو امم ىأ « نایسنلاو أطخلا یمآ نع
 ةباحصلا لوقو « تيس دق لب » هل ديلا ىذ لوق امأو « ايسان الإ ملكتي م زا هنأب بقمت و «اباطبي ال ةالصلا
 ةالص ق اوسيل مبنأ انظ اوملكتف هيف هعوقو نك« تقو ىف خسناا نيدةتعم اوملکت مهناف « نيديلا وذ قدص ه هل
 دوادىبأ دنع اک اودموأ امن اوقطني مل مهنأ, بيجأو « رصقت مله هَ هلوق دعب هوباکمم ال ؛ دساف وهو لیق اذك
 ینبنیف هسكع فالخم غئاس زاجم ةراشالا ىلع لوقلا لمح : لاقو ىناطخلا هدمتعا اذهو < اهدانس اسم قاس ةياور ىف
 لاق مهضعب نأ ىلع لمح : هريغ لوق نم ىرقأ وهو « ىوق وهو « هذه ىلإ لوقا: حيرصتلا امف ىتلا تاياورلا در
 , لاغن لا ةروس ریست ىف هيف ثحبلا ىتأيس اك ةالصلا عطقب ال هباوجر إب ىنلل ابارج ناک مهمالك نأب اوقطن مهنأ حيجرت ریدقت ىلع ةيقبلا نعو هنع باحيو < تيس دق لب » نیدیلا ىذ لوق قبي نکل « ةراشالاب مهضعب و قطنلاب
 لب ینلا ماد ام لاقب نأ لمتح و  هصاص نم كلذ نأ رهاظلاو « ةالصلا دسفت مو « ىنلا اأ كيلع مالسلا » ملوقب ىح وهو دبشتلا ىف هتبطاخع تبث لأب بيجأو « ةالصلا عطق مدع ةباجالا بوجو نم مزأي ال هنأب بقعتو
 لو « تيسف دق لب  نيديلا ىذ لوقل باوجلاب ذاوجلا صتخ الف ةعجارملا یضقنت ىح اوج هل اج ىلصملا عجارب
 , ىعازوألل افالخ سنا فلتخا ولو - وسلا ررکتب ررکتب ال وهلا دوج نأ هيفو . لعأ هللاو هنالص لطبت
 یورو « عراشلا هيف دج ام صتخ ال ىأ دوجسلا هل عرش ناك وپس یأب امس نم نأ انعم نأ ىلع لمحو « عطقنم ,داتسإو دحأ دنع نابوث ثيدح هقفو ىلع دروو « نيتدم وبس لكل نأ یمشلاو ىمخنلا نع ةبيش يأ نبا یورو
 نال : نيقمل اب الإ كرتي ال نيقبلا نأ هيفو ٠ « ناصقن و ةدابز لك نم نات زجت وهسلا از دجس و ةشأاع ثيدح نم قولا
 مامالا نأ ىلع هب لدتساو ۰ ةعامجا رخ حجر لي هنأ ىلع ىنبم اذهو < قدصلا لهأ رخ انيقي ريصي دق نظلا نأ هنر . هلاؤس هيلع ركشي ملو كلذ نع لأس نت ىلع اهف رصتقا الف « عبدألا مهضرف نأ نبق ىلع ناک نيديلا اذ



 ۷ ۱ ۱۲۳۱ -۱۲۳۰فیدحا

 ناک اذإ ام هديق نم مهنمو  امهريغو دمحأو كلام لاق هبو' ركذتي مل ولو ةالصلا لاعفآ ىف نيمومأملا لوقل مجرب

 نيدسيلا ىذل ملي هعوجر كرت نم اذخأ كلذ فال اققحتم ناك اذإ ام فالخم « هنم وبا عوقول ازوجب مامالا

 .ىنعم : یعفاشلا لاقو « ورك ذف تيسن اذاف » یضالا دوعسم نا ثيدح ىف هلوق مهتجح نمو ؛ ةباحصلا هعوجرو

 « عفدي ال مرابخ] دنع رکذت هنوک لاتحاو ؛ مرابخ] درج مجرب نأ هنم مولي الو « رك ذتال ىأ « نوركذف , هلوق

 ةيكلاملا ضعب قرفو . كلذ ىوقي ام ةمامإلا باوبأ نم « سانلا لوقب مامالا ذخ اب له باب » ىف مدقت دقو

 فالخم ةالصلا لكد ق هنأ مامالا نظ ىلع مدةب و لبقيف مربخم للعلا لصح نم نوربغلا ناك اذإ ام نيب اضيأ ةيعفاشلاو

 نأ هيلع اوعرفو « ةداهشلاب هوقحلأو اذه لثم ىف ددعلا طارتشا عوجرلاب نيلئاقلا ءاملعلا ضعب هنم طبنتساو ؛ م ريغ

 داحالا ةداهشب لبقي ال لالما نأ ىلع ةيفنحلا هب لدتساو < امهلع دمتعي هنأ نادهاش هب دشر هکح یس !ذإ کاجل ا

 ىنلا لصف نع ريخأ هنوك تابثتسالا ببس نأب بقعتو « ةضافتسالا ددع نم هيف دب ال لب ةيحصم ءاهسلا تناك اذ

 مآ هنأ ادقتعم لس نم نأ ىلعو « امطق ةتوافتم لب هتیژر ىف ةيواستم تسيل راصبألا ناف لالما ةيؤر فالخ

 نيديلا اذ نأ هبجوو « نيقيلاب حالا هيلع بحي الو لوألا هداقتعاب نكي هنأ ضقن وأ مآ له كش هيلع أرظ مث

 كيبشت زارج ىلع ىزاخبلا هب لدتساو . تبثتسا ىتح كلب ىنلا عجرب مل كلذ عمو« اكش هربخ راثأ رخآ ال

 ىف مدقت دقو كش اذإ نيمومأملا لوقل عجرب مامالا نأ ىلعو « دجاسلد باوبآ ىف مدقت دقو دجسلا ىف عباضألا

 ةاورلا ةرثكب حیجرنلا ىلعو « ىلاعت هللا ءاش نإ بدالا باتك ىف ىتأيسو بقللا فيرعتلا زاوج لغو « ةمامإلا

 ( ىدسألا ) هلوق . ربخ ىلع ريخ حیجرت ال هنع لوئسلا ملا ةيوقت ناك دوصقملا نأب ديعلا قيقد نبا هبقعتو

 ةالصلا ريبكتك وهلا دوجسا ريبكتلا عرشي هنأو وپسلا باوبأ لوأ ىف هثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو ةلمبملا نوکسب

 دبع ىنب فيلح » هيف لاق نم لوق نأ « ابجاو لزالا دمشتلا ري ۸ نم باب » ىف مدقت دقو « ةج رتلا هذمل قباطم وهو

 ( ريبكستلا ىف باهش نبا نع عرج نبا هعبات) هلوق . « دبع» طاقساب بلطلا ىب فيلح باوصلا نأو مو « باطلا
 نب دمو قازرلا دبع نع دحأ هجرخأو « ةدجس لك ىف ريكي » هظفل و یاربطلا هقيرط نمو هنغ قازرلا دبع هلصو

 « لس مث دجسف ريك مث دجسف ريكف د ظفلب جرج نب نع امھالک رك
 لاج هو نیتذجم دس - برأ وأ (نالث -ىلص ک رد ماذإ صا - ٩

 ىلأ نع ريثك ىلأ ن ی نع *يئاوتسدلا هللا دبع یا ی ماشه اح ةلاضف ی اش شی — ۱

 ىتح طارض لو ناطبشلا رد ةالصلاب ىدون اذإ » ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هل ضر ةربره ىلأ نع هل

 ردي مل اذلف . یلص ک یردب نإ لجرل لا یتح - رک ذی نکی مام - اذکو اذک رک ذا : "لوقت هیفو
 ۱ « سلاج وهو نیتدجس دجسیلف - برا وأ N) - ىلص ک مدحأ

 نمل لوأب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت ( سلاج وهو نيتدجس دجس اعبرأ وأ انالث ىلص مك ردي مل اذإ باب ) هلوق

 .اذاف » هلوقو  ةیفان یهو ةزمملا ركب « نإ » هلوقف < يردب نإ لجرلا لظب ىتع:» هلوق امو « ناذآلا باونأ ف
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 ءرملا نيب َرطخم ىتح لبقأ بيوُثَتلا ىضق اداف « ردا اهم بوت اذا « لبقأ ناذألا ىضق اذاف « ناذألا مسي ال



۷۱۰ 
 وپسلا باک - ۲

 لخاد نوكي نأ نم مغأ هنال نيقيلا ىلع ىب ال هنأ هرهاظو دم نم ريغ نم ةمجرتال راس « خلا لص ک مكدحأ ردي مل

 ثيدحب ضراعم وهف اهلخاد امأو , هلبق ىذلا بابلا رخاوأ ىف ابجراخ ىلع مالكا مدقت دقو « اهجراغ وأ ةالصلا

 ی ثيدح لمع امهنيب عمح لیقا ۰ نيقيلا ىلع ءانبلاو كلا حراطب الا ىف يرض هناف اسم دنع ىذلا ديعس ىتأ

 دعب هيلع أرط نك وهلا دجسيو كشلا كلذ ىلإ تفتلب ال ناف لسب نأ لبق غرف دقو كالا هيلع أرط نم ىلع ةريره

 قلعتي « سلاج وهو » هيف هلوقف اذه ىلعو . ديعس ىلأ ثيدح ىف اك نیةلا ىلع ىب كلذ لبق هيلع أرط ولف « لس نأ

 هلصو ىف فلتخا ديعس ىنأ ثيدح لاف حیجرتلا قيرط كلس نم لوق نم ىلوأ اذهو « دجس هلو ال كش اذإ هلوقب

 ثي لح لب : لوقب نأ هفلاخل نال ¢ حجرأ وهف دوعس» نبا ثيدح هقفاو دقو ةرب ره ىلأ ثيدح فالخ هلاصرإو

 ضراعتيف ابیرق یالا ةريره ىنأ ثيدح هةفاو دقو ةلوبقم هتدايزف ظفاح هلصو ىذلاو تم هححص ديعس ىفأ

 لع ديعس ىلأ ثيدحو هتالص یهارساا هب ںی ام كح ىلع ةرب ره ىنأ ثيدح لمح امهنيب عمجم ليقو ۰ حیج لا

 بابلا ىف ىلا یرهرلا ةياور ىف الو دوجسا لح نييعت ةياورلا هذه ىف عقب مل : ( هيبذت ) . همدعو مامتالا نم هماصي ام

 اهس.اذإ د اموفم دانسالا اذهب ريثك ىبأ نب ىحي نع رابع نب ةمركع قيرط نم یاعقرادلا ىور دقو . هيلي ىذلا

 ىخأ نبا قيرط نم دواد الو « یوق هدانسإ « سی مث سلاج وهو نيتدجس دجدیلف صقن وأ دازأ ردي ف دحآ

 لاتو هدانساب ىرهزلا یئدح لاق قحسإ نبا قيرط نم هلو « ملسقلا لبق سلاج وهو » ظفلب هوحن همع نع یرهرلا

 لذت ال قرطاا هذه عومجع ثيدحلا اذه ىف ةدايزلا هذه : ىثالعلا لاق « اسب مث لسي نأ لبق نيتدجس دجسيلف د هيف

 مع هللاو . هب جتحلا نسحلا ةجرد نع
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 عوطقلاو ضرفلا ىف وهلا صاب - ۷

 ءرتو دعب نيادجس امهنع هلا ىضر سابع نبا دجسو

 ىبأ نع نحرا دبع نب لس ىبأ نع باهش نبا نع فلام انربخأ فسوب "نب للا دبه او - ۳۲

 ىردت ال یقح هياع سلف ناطبشلا ءاج لب ماق اذإ کدحأ نإ » لاق لكي هللا لوسر نأ هع لا ”ىضر ةريرُه

 « سلاج وهو نیتدجس دحسیلف کذحأ كلذ دجواذف « ىلع ک

 بهذ قاشا ىلا ؟ ددتب مآ هکح قرتفي له ىأ ( عوطناو ضرفلا ىف وهسلا ) هلوق . نیونتلاب ( باب ) هلوق

 اذاود هلوق ةبج ند بايلا ثل ند هذخآ جو و « ءاطع نفع لقا و ةداتةو نی ریس نا كلذ ق فااخو ¢ روبخجلا

 وه له اهبل ةالصلا قالطا ىف فلتخا دقو . ةلفا وأ ةضيرف نوکت نأ نم معأ وهو ةيعرشاا ةالعلا ىأ « لص

 یضاشلا ةقيرط نكل و « طورشا ضعب ىف نبابتلا نه اهن 1 ىظفللا كارتشالا نه هنأ ىلا یزارلا رخفلا لامو

 ىف هلوق نأ ليق ناف « ةرابعلا هذه ىف اضيأ ةلفانلا لوخد ىضتقت درجتلا دنع هين اهم ىف كرتشملا لامعا ىف هعبت نمو

 كلذ نأب بيجأ «بوث اذا , هلوق اذكو ةضيرفلا دارملا نأ ىف ةنیرق « ةالصلل ىدون اذا » هذه لبق ىتلا ةياورلا

 سابع نبا دجسو ) هلوق . « ةالص نيناذأ لك نیب » لي هلوفا بولط اهب دئنیح نايتالا نال ةلفانلا لرانت منع ال



 ۱۰۵ ۱ ۱۲۳۲-۱۲۳۳ فيدحلا

 مرتو دعي دجسي سابع نا تيأرود لاق ةيلاعلا ىبأ نع حییحم دانساب ةبيش ىلأ نبا هلصو ( هرتو دعب نيتدجس

 هيف كلذ عم دجسيو بجاو ريغ رتولا نأ یرب ناك سابع نبا نأ ةبج نم ةجرتلا رثآلا اذه قاعتو « نيتدجس

 م.تسأو هديب راشأف لش فز ملک اذإ ساب هبس ۸

 نأ بيرك نع ريكس نع ورم ىتربخأ لاق بهو نا ينثدح لاق ناملس نب يحي اشو - ۳
 : اولاقف امنع هلا یضر ةدئاع ىلإ هوا سرآ مهنع للا ىضر رهزآ نب نمحرلا دبعو هم نب رّوسللو سابع نا

 دقو « اهتيلصت كنا اربخآ انا : ال لكو رسما ةالص مب نيتمك لا نع امسو اعيمج انم مالسلا اهيلع ارق
 : بیک لاق . امنع باطلا نب رع مم سان برضأ تنکو : سابع نا لاقو « امنع یمن عيالكم ینا نأ ان

 اش مهتربخأف مهلا تجرح لس ما لس : تلاقف « ىنواسرأ ام اهتملبف امنع هلا یضر ةشلاع ىلع تلخدف

 . «انع یعنی يلو بلا تمعس : امنع لا یضر ٤ل مأ تلاقف « ةشئاع ىلإ هب ىنواسرأ ام لثم لس ما ىلإ ىنوُدَرف

 ةيراجلا و تلسرأف راصنألا نم مارح ينب نم ةوسن ىدنعو لع لخ مث «سصدلا لص َنيح اهلي یر م
 راشأ ناف« امیلصت لا رأو نيتاه نع یهدت كم هلا لوسر اب لس أ تلل لوقت : ل ىلوق بنج یوق : تلقف

 «ةيمأ ىبأ ةنبا اي : لاق فرعنا اف . ةع تزخأتساف « هديب راشأف « ٌةيراجلا تلفن . هنع یرخأتساف هديب
 ی ت ۰ ۰ ت 6 4

 « رهظلا دعب نیتلا نيتمك لا نع ىنولمشف سیقلا دبع نم سان ىناتأ هنإو « رصملا دعب نيتمك لا نع تلأس
 | « ناتاه امف

 [6۳۷۰ : ىف فرط - ۱۳۳۳ ثيدحلا ]

 ( ورم فربخآ ) هلوق . هتالص دسفت مل ىلصملا ىأ ( عمتساو ) ةالصلا ف فاكلا مضب ( ملك اذا باب ) هلوق

 یناشاو نویرصم هب ًادبلا دانسالا اذه فصنو « جشالا نب هللا دبع نبا وه ريفصتلاب ريكبو ثراحلا نبا وه

 نباو روسملا امأو « ثيدحلا « رع یدنع ماضرآ و نويضرم لاجر یدنع دهش » هلوق نم تيقاوملا ىف مدقت اک رع

 ريخا ةيمست ىلع فقأ لو ةزمحلا مضب ءانربخأ انإو » كلذ لبق هلوقو 6 ةطساولا ةيمسن ىلع امهنع فقأ ملف رهزآ

 قيرط نم ةبيش بأ نا یورو 0 كلذل دمشر ام ةشئاع نع هتياور .رم جحلا ىف ىتأيسف ريبزلا نب هللا دبع هنأكو

 سانلا امبلصي ناتعكر ام : لاق مث ريرسلا ىلع هسلجأف ةيواعم ىلع سابع نبا عم تلخد د لاق ثراحلا نب هقا دبع
 « ةشئاع كلذب ىنتريخأ : لاقف هلأسف ريبزلا نا !! لسرأف « ریبزلا نبا "سانلا هب ىتفي ام كلذ لاق ؟ رصعلا دعب

 لوسرلا مساو « ةصقلا ركذف « لوسرلا عم تقلطن اف ةبلس مأ ىلا لسرأف « ةبلس مأ یت ربخآ : تلاقف ةشئاع ىلا لسرأف

 نب ريثكل ريللملا ىلع وهو لاق ةيواعم نا  ةءلس ىنأ ىلا حيمحص دانساب ىواحطلا ءامس تلصلا نب ريثك روكذملا

 ىرابلا حف + ۳ ج۱ س م



 وپسلا باتک -۲ ۱۰

 « هعم بهذا : ثراحلا نب هللا ديعل سابع نا لاقو « هغم تمقف : ةبلس وبأ لاقف ؛ اهلأساف ةشنام ىلا بهذا : یلصلا
 . زاج وهو نونلا فذحب , امیلصت » ىنمشكلا ةياور ىف ( امهيلصت ) هلوق . هركحذف , اهانا أف امان
 ىهن» هلوق ىف اذكو , هنع» ىنبمشكلا ةياور ىف اپلجال ىأ (اهنعرمع عم سانلا برضأ تنكس ابع نبا لاقو) هلوق
 قيرط نم ةبيش بأ نبا ىور دقو « روكذملا دانسإلاب لوصوم اذهو ؛ لعفلا ةدارإ ىلع ريمضلا ركذ هنأكو « اع
 ( بيرك لاف ) هلوق ٠ <« رصعلا دعب ةالصلا لع ردكنملا برضي رم تیر ه لاق دیزب نبا وه بئاسسلا نع ىرهزلا
 مولا تجر » هجولا اذه نم هتياور ىف لسم داز ( ةبلس مآ لس كلاقف ) هلوق . روكذملا دانسالاب لوصوم وه
 مأ یتثدح نکلو « یدنع سيل ةشئاع تلاقف ر ىواحطال ىرغخأ ةباور ىفو « ةملس مأ ىلا ی ودرف اهوقب مهت ريخ أف
 لسم ةياور ىفو « لوخدلا دعب ذئنيح امهالصف ىأ ( ىلع لخد مث رصعلا ىلص نيح امیلصب هتيأد مث ) هلوق . «فلس

 حتفب ( مارح ىنب نم ) هلوق ٠ « امهالصف یدنع لخد مث رصعلا ىلص هاف امهالص نيح امأ ۱ امهلصي هتيأر مت
 فنصلا ةاور ىف نكل بنیز اتنب نوکت نأ لمت و , اما ىلع فقأ مل ( ةيراجلا هيلا تلسرأف ) هلوق . نيتلمهملا
 - لیپس ليقو  ةفيذح همساو ةللس مأ دلاو وه ( ةيمأ بأ ةنبا ار لاقف ) هلوق .  مداخلا هيلا تلسرأف  ىزاغملا ىف
 داز ( سيقلا دبع نم سان یناتآ هناو ) لوق . نالا امهتيلص نيتللا ىأ ( نيتمكرلا نع ) هلوق . ىوزخملا ةريغملا نبا
 مث امهتيسنف ةقدصلا نم صئالق ىلع مدق د رخآ هجو نم یراحطلاو « ىنولغشف مهموق نم مالسالاب » ىذاغملا ف
 « یناغشف لام ی ءا , رخآ هجو نم هلو « كدنع امهتيلصف نوري سائلاو دجسملا ىف امهلصأ نأ تهركف امهتركذ
 سیقلا دبع نم م اع]و مهو « مع یب نم » هلوقو « ةقدص یتءاج وأ « مع یب نم دف و ىلع مدق » رخآ هجو نم هلو

 لَو ىنلا نأ د فوع نب ورمع قيرط نم ةب زج لا ىف ىتآيس اک نیرحبلا لهأ نم ةحلاصملا لاب مهعم اورضح منأكو
 اور ىف نأ هديؤيو « مهتيزحي هاتأف ةديبع ابأ لسرأو ىرضحلا نب ءالعلا مهلع ىمأو نيرحبلا لهآ اض ناك
 ناتاه ام تلقف » هيفو ء نيرجاهملا نأش هسهآ دق ناکو ايعاس ثعب ناك هنأ اهركذ مدقتملا ثراحلا نب هللا دبع
 ةللس مأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ةياور ىف ( ناتاه امف ) هلوق . « ىعاسلا مآ ىنلغش : لاقف ؟ ناتمكرلا
 ام للصف امهنع تلغشف ربظلا دعب امماصأ تنك نكل و « ال : لاقف ؟ امہ ترمأ تلقف » ةدايزلا نم ىواحطلا دنع
 ىبأ نع لسم ىف تبن دقف عوقولا نني ال اذه نكل « دعب الو لبق امهالص هرأ مله امنع رخآ هجو نم هلو « نآلا
 امین مث رصعلا دعب امهالصف امهسن وأ امهنع لغشف رصعلا لبق امهلصي ناك» تلاقف امهنع ةشاع لأس هنأ ةبلس
 نر طق يدع ملا دلي نكر كر انو اغ عرف ناف نمو . اهلع مواد ىأ « اهتيثأ ةالص ىلص اذا ناكو
 ليقو ؛ ملي ىنلاب صاخ وه ليقو « ثيدحلا اذه ةهاركلا تاتوأ ىف تئاوفلا ىضقت : ليقف ءاملعلا رظن فاتخا مث
 نم ثيدحلا فو . تيقاوملا رخاوأ ىف اطوسبم كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو . هل عقو ام ريظن هل عقو نم, صاخ وه
 كلذ ىف بدالا نأو . هتالص ىف كلذ حدقي الو هل همهفو هريغ مالک ىلا ىلصملا عاتسا زاوج ىضم ام ىوس دئاوفلا
 زاوجو « ةقشع الإ هيلا ةراشالا هنك# ال نأب هيلع شوشي الثل همامأ الو هفلخ ال هبنج ىلا ملكدللا موقي نأ
 « دانسالا ولع ىف بيغرتلاو ۰ هل يلد نعو كسلا ةلع نع ثحبلا هيفو . درفم باب ىف ىتأيسؤ ةالصلا ىف ةراشالا
 « هيوم خسنپ محلا ىف ايفاك نرو ال هاور ام فالخب لمع اذإ ىباحصلا نأو « نيضراعتملا نيب عملا نع صحفلاو
 ةباحصلا نم ليلجلا نأ و « هلامفأ ىف قلم ىنلا عابتا لصالا نأ و « هب عوطقم ءىش الإ هليزي ال تبث اذإ ىلا ناو



 ۱۰۷ ۱۳۳۰ -۱۲۳۱ ثيدحلا

 اذإ هيلع صقن ال ملاعلا نأو « صنلا دوجو عم ىأرلاب ىوتفلا ىلإ لدعي ال هنأو « هديغ هيلع علطا ام هيلع ینخ دق

 ادحاو اا ناكولو ماكحألا ىف هيلع داهتعالاو داحألا رابخ] لوبق هيفو . هريغ ىلا سالا لكوف یرد ال امع لثس

 اهلاؤس ةفطالع ابنآت نسحو ةلس مآ ةنطف ىلع ةلالد هيفو . ةيراجلا راوخاب ةبلس مأ ءافتكال ةأرما وأ الجر
 « همارتحاو فيضلا مارک إ هنم ذخؤيف اهدنع نك ىتاللا ةوسنلا لاح لاؤسلا رشابت : !منأکو « ندلا ساب اهماهتهاو

 نم برقلا ةهاركو < منم سيل نم هيف ناكولو تيبلا ىف لفنتلاو « اهدزع امجوز ناك ولو ةأرملا ءاسنلا ةرارز هيفو

 ليكولا نأو « كلذ ىف ةبانتسالا ذاوجو « هنع لغشي ام أرط ناو لعلا بلط تدوف# كرتو « ةرورض ريغل ىلصملا
 دعب ماهفتسالا هيفو « كلذ لوحي نم ناك اذإ فرصتلا ليكولا ماعتو ۱ لضفلا ىف هلكوم لثم نوکر نأ طرتشي ال

 ىلع زئاج نايسنلا نأ و « ةسوسولا نم !رارف لکشلا جلا ةفرعم ىلإ ةردابملاو « امیلصت كارأو » اهوفل ققحتلا

 عوقو ربظف « هب صيصختلا امإو خسنلا امإو نايسنلا امإ اهزيوحت كلذ نع ةبلس مأ راسفتسا ةدئاف نال ىنلا
 لعأ لاو . كلأثلا

 ا ئنلا نع ابنع لا ىضر لس ما نع بيرك هلق . الا ىف ةراشإلا بيس - ٩

 یدعاسلا دعس نب لمم نع مزاح یبا نع نم زا دبع نب بوق اثدح ديمس نب دينك اشزم - ۱۳۳۰

 حلب قلك هل ”لوسر جر « هیش مهنيب ناک فوم نب ورع یب نأ هل كَ هلا رر نأ سا لز

 : لاقف هنع هللا یضر ركب أ ىلإ الب ءا ةالصلا تاو ةا هنا ؛لوصر َسبحف 6 سان ىف مبنی

 لا : لاق ؟ سانا روم نأ كلل لبف السا تتاح دقو « سی دق كي هلا هلوسر نإ ؛ ركب ابأ اي

 ماق یتح يفوفصلا ىف ىش ب هللا لوسر ءاجو « سانل "رک ف نع هلا ىذر ركب وبأ مدقتو ٠ الب ماقأت
 سا نکا الف ۰ هنالص ىف تفت ال نع لا یفر ركب وبأ ناکو « قیفصْلا فسا خاف « فصلا ىف

 ء ۶و
 ا ”ىضر ركب وبأ مفرف « « صب نأ هرمأ ياكم هللا لوسر هيلإ راشأف « م هللا لوسر اذاف ‹ تقلا

 عر الف « سال ىلصن كي هللا لوسر مّدقتف « فصلا ىف اق تح ارو ىلا جرو « هللا دم دب
 « ءاسنلل قیفصتلا امن ؟ تفصل متخلف ی کلام لا اه اي : : لاقف سانلا ىلع لبقأ

 « ركب ابا . تتلا الا هللا ناحبس لقب نيج دحأ هعمسب ال هناف « هللا ناحبش لقیاف هتالص ىف دیش هبا نم

 :نأ ةفاحق ىبأ نبال بني ناك ام : هنع لا ضر ركب وبأ لاقف ؟ كيلإ ترشأ نيح سانا س نأ كم ام

 « يال هلا لوسر ید نیب لب

 ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع ىروثلا اندح بهو نا ىنأدح لاق ناملُس "نب یجب اله - ۰

 اهسأرب تراشأف ؟ سانلا نأش ام : تلقف « ايف سانلاو ها یلص یهو ابنع لا م ةشئاع ىلع تاخد » تلاق

 ۱ « من ىأ ناز تااقق ؟ يآ: تاق . هامسلا ىلإ



 وپسلا باک -۲ ۱۰۸

 تم ئوبلا_جور اهنع هل ضر ةشناع نع ههبأ نع ماشه نع تام یندح لاق ”ليعامسإ اتش - ۹

 نأ مهلا زاشأف « ًمايق موق هءارو لو « ًاسلاج كاش وهو - هتبب ىف كم هللا ؛لوسر یلص » تلاق اهنأ

 « اوضفراف حفر اذإو ؛ اوُمكراف عكر اذاف « هب مال مامإلا لی ام : لاق فّرصا الف . اوج

 ريغ وأ كلذ ءاعدتسا ىلع ةبترم اهن وك نم معآ ةمجرتلا هذه : ديشر نبا لاق ( ةالصلا ىف ةراشالا باب ) هلوق

 مآ نع بيركهلاق ) . ةبترم ىهف هعاتساو مالكلا نم تمزل اهف ةراشالا ناف اهلبق ىلا ةمجرتلا فالخ « ةبترم
 دعس نب لبس ثيدح اهدحأ : ثرداحأ ةثالث بابلا ف فنصلا دروآ مث < هلبق ىذلا بابلا ثردح ىلإ ريشي ( ةبلس

 سانلا ذخأف هيف هلوق ةجرتلا دهاشو « سانلاب ةالصلا ركب ىلأ ةدارا هيفو « فوع نب ورمع ىنب نيب حالصالا ىف

 اهتكرك قيفصتلاب ديلا ةكرحو . ةالصلا ةداعاب مهرمأي مل هنكل مهيلع هركنأ ناك نإو قي هناف « قيفصتلا ىف
 ام ركب ابأ اب » هلوق امأو ‹ ةراشإلا ىنعم ىف هنآل ريغلا مالك ىلإ ءاغصإلاو تافتلالا ةبج نم هذخأو , ةراشالاب

 ةالصلاب مرحب نأ لبق ملي هنم تردص هتراش] نال هجرت قب اط سيلف « كيلا ترشأ نيج سانلاب ىلصت نأ كعنم

 « فصلا ىف ماق » هلوق نم مهف نوكي نأ لمتحم و « ةمامالا باوبأ ىف فوتسم لهس ثیدح ىلع مالكلا ىف مدقت اک

 فعلا ىف هماقم لوط نم قايسلا همیفد الو « ةراشالا نم لدأ وه یذلا مالخلا نع هل هل ودعل ءالصلا ىف لوخدلا

 ةلاح ىأ ىلع مامالا عم لوخدلا ةنسلا نالو « ركب ىبأب ماهتنالا ةينب لخد هنالو « ةروكذملا ةراشالا عقت نأ لبق

 دهاشو , ادج ًارصتخم هدررآ  فوسکلاا ىف ةالصلا ىف ءامسأ ثيدح اهفاث « اولصف متكردأ اف د لپ هلوقل هدجو

 ةالص ىف ةثئاع ثيدح الا . فوسكلا ىف ىفوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « اهسأرب تراشاف » هيف اهلوق ةمجرتلا

 , اضيأ ةمامالا باوبأ ىف فوتسم مدقت دقو «اوسلجا نأ مهلا راشأف د هيف هلوق اهدهاشو . اسلاج هتيب ىف مقل ىنلا

 اربخم ريشي وأ سولجلاب ارمآ ريشي نأ نيب قرف ال هنآل ةراشإلا قلطم زوجو مالسلاب ةراشإلا عم ى اع در هبفو

 لعأ هللاو . مال ملا درب

 ثيدح یضتقع ناقلعم ناننا اهنم « اثيدح رشع ةعسن ىلع ةعوفرملا ثیداح الا نم وهلا باوبأ تلمتشا ( ةمتاخ )

 مأ یوس- هيف ملوقل ثيداحأ ةعبرأ ةمرخم نب روسلاو رهزآ نب نمحرلا دبعو سابع نباو ةبلس مأ نع بورك
 تيقاوملا يف هنم ررکت هنأ الإ ۰ هاوس ىضم امذو هيف ةرركم اهعيمجو « اهنع ىبن عي هللا لوسر نأ انغلب » - ةلس

 ىلع لس هقفاو دقو « سلاج وهو نيتدجس دجسيلف » ةريره بأ ثيدح ىوسو « ةيلس مأ نع رصتخم فرط
 رثأ اهنمو « بابلا رخآ ىف لوصوملا ةورع رثأ اهنم : راثآ ةسحن مهريغو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو « اهعيمج اهحيرخت
 بآملا هيلاو أدبملا هنمو « باوصلا ىلا ىداحلا هللاو . رصعلا دعب ةالصلا ىلع هب رض ىف رمع



 ۱۰۹ ول انجلا باتک - 7۳

 نا “ل إال همالک "رخآ ناک نمو « زانا یف ساپ اذ

 نانسأ 41 “الإ حاتفم سیل نكسلو « ىلع : لاق ؟ هللا "لإ لإ ال ةنجلا حاتفم سیل هم نب بها ليقو

 كل حتفی م الو « كل حیف نادسآ هل حاتفع تثج ناف

 ةع رکلو « لصالا نم ةلمسبلاو « تقولا ىبأو ىلبصالل اذك ( زئانجلا باتک . محرلا نحرلا هللا مسب ) هلو
 «ناتفل سکلاو حتفلاب ةزانج عمج ريغال مجلا حتفب زئانجلاو « باپ و فذحب نکل رذ ی ال اذکو « زئانجلا ىف باب د

 هيلع ناك اذ] الإ شمن لاقي ال اولاقو « تيملل حتفلابو شمنال سکلاب لیقو « حصفآ رسكلا : ةعامجو ةبيتق نا لاق

 نم تيم اب لعفی ینلا نالو « امه اهقلعتل ةاكزلاو ةالصاا نيب زئانجلا باتک هريغو فئصلا دروآ ( هییفت ) . تيملا

 ىذلا ربقلا باذع امس الو باذملا نم ةاجنل اب هل ءاعدلا ةدئاف نم امف ال هيلع ةالصلا همهآ كلذ ريغو نیفکت و لسغ
 قيرط نم ماحلاو دواد وبأ هاور ام ىلإ اذهب راشآ ليق ( هللا الإ هلإ ال همالک رخآ ناک نمو )هلو . هيف نفدیس
 « ةئجلا لد هللا الإ هلإ ال همالک رخآ ناك نم د ملي هللا لوسر لاق : لاق لبج نب ذاعم نع ىرضحلا ةرم نب ريثك

 وأ هقفاويل امإ هاقبأف هبنم نب بهو ليوأتل ةاعارم ةمجرتلا نم « نم د باوج فنصملا فذح : ريئملا نب نزلا لاق
 ثيدح اوركذتف « هنيقلت اودارأ رضتحا ال هنا : ةعرز ىبأ ةمجرت ىف متاح ىبأ نبا ىور دقو . هرهاظ ىلع ربا قبيل

 تبي مل فنصملا نأك : ( هيبنت ) . هللا الإ هلإ ال لوق رخآ ىف هحور تجرخ « هدانساب ةعرز وبأ هب مهثدخل , ذاعم

 ظفلب رخآ هجو نم ةريره بأ ثيدح نم لسم هجرخأ دقو « هيلع لد ام نتکاف هطرش ىلع “یش نيقلتلا ىف هدنع
 هتغبف اهات نم هظفل, لوانتي ربخلا اذه : رينملا نب نيزلا لاق « كلذدك ديس ىلأ نعو « هللا الإ هل ال کات وم اونقل »

 ريغ نم اهكح بحصتسا نکل ملکت نم هموبفع جرخ و + اهريغ ءىثب ملكتي مل نکل هتايح تااط وأ ٠ توما
 نيب قرف ال نأ هللا ةحر ةعس ةيضقف ةحلاض الامعأ لمع نإو « ةئيشملا ىف ناك ةئيس الامعأ لمع ناف < اب قط دیدم

 توما دنع نقا هنأ كرابلا نب هللا دبع نع یذمرتلا کحو . یهتنا . لعأ هللاو بحصتسلا یکم او قلعنلا مالسالا

 . ماقلا اذه ىف ةقرفتلا یرب ناكهنأ ىلع لدي اذهو . مالكب ملكتأ ملام كلذ ىلع اناف ةرم تلق اذا : لاقف هيلع رثكأف

 رخ هنأ ىلع حاتفم بصن زوج ( حلا هللا الإ هلإ ال ةئجلا حاتفم سيلأ : هبنم نب بهول ليقو ) هلوق ٠ لعأ تاو

 نب ءالعلا لسرأ امل تلي ىنلا نأ ةريسلا ىف قمسإ نبا ركذ ام ىلإ راشآ لئاقلا نأك « أدتبم هنأ لع هعفرو مدقم

 هوت اهوفم لبج نب ذاعم نع یورو « هللا الإ هل ال اهحاتفم : لقف ةنجلا حاتفم نع تاس اذإ د هل لاق ىرضحلا

 , كل حتفي مل الإو كل حتف نانسآ هل حاتفمب تئج ناف « نانسأ الب حاتفم نکل و  دازو بعشلا ىف قپسلا هجرخآ

 فنصملا هلصوف بهو رثأ امأو . ذاعم ثيدح ىف ةجردم نوکت نأ لمتحيف « بهو هب باجأ ام يظن ةدايزلا هذهو
 : لاق نون فل الا دعبو ملا ديدشتو ءارلا مضب ةئامر نب ديعس نب دمع قيرط نم ةنلحلا ىف معن وبأو خیراتلا ىف



 رثانجلا باتک ۲ ۱۱۰

 درب ال « ةداهشا اتملک هريغو ثندحلا اذه ىف هللا الإ هل ال هلوقب دارملاو . هركذف هبنهنب بهول لبق لاق ىبأ ىتربخأ

 او . اعرش نيتداهشلاب قطالا ىلع ىرج بقا هللا الإ هل ال لوق : رینلا نب نيزلا لاق ٠ ةلاسرلا ركذ كرت لاكشإ

 . ةنجلا نولخدي ال رئابكلا لهأ نأ مهريغو جرا وا ةقفاوم لاكشإ درب الف ةعاطلا مازتلا نانسالاب هدارف بهو لوق

 « بلاغلا ىلإ ةسنلاب اذهو « مالا ىلوأ ىف هل حتفي مل وأ « امات احتف هل حتفي مل هدارم نأكف هل حتتفي مل هلوق امأو

 همالك نم ابيرق هبنم نب بهو نع نسح داس روصنم نب ديعس جرخأ دقو . لاعت هللا ةئيشم ىف مهنأ قحلاف الاو

 لاق « راو الب یارلا لثم لع ال یعادلا لكم هيده ن بهو نر لضفلا نب كامس نع » هظفل و ليلهتلا ىف اذه

 لاق نم نأ قحلاو . بابلا تیذح ىأ ¢ رذ وأ ثيدح هابي مل هلعلو 0 ديدشنلا ىلع لومحم بهو لوق : یدوادلا

 هنانسآ نكست مل اهيلع ارصم تام ىح رئابكلاب كلذ طل نم نکل « نانسأ هلو حات ىنأ اصاخ هللا الإ هل ال
 هللا الإ هلإ ال لاق نم نأ ىلا ةراشإلا ىراخبلا دارم نوكي نأ لمت : ديشر نبا لاقو . هجالع لاط امبرف « ةبوق

 . كلذ ىلع الع طلا نوکیو « مدنلاو ةبوتلا مزلتسب ضالخالاو « هل مدقت |! اطقسم كلذ ناك توملا دنع اصلخ

 وبأ لاق : سابللا باتک ىف رذ ىنأ ثيدج بقع لاق اذهلو « داقتعالا نم دب ال هنأ نيبيل رذ ىلأ ثيدح لخدأو
 باب نم وهف دايج نانسأ هل حاتفب تج نإ بهو لوق ىنعمو 5 مدن و بات اذإ هلبق وأ تولا لع اذه : هللا دبع

 ةديدح وأ دوع ومف الإو نانسآلاب الإ لقمب ال حاتفلا ىمسم نال قايسلا هيلع لد اذإ تعنلا فذح

 ديوس نب رورملا نع بحل لصاوا انثدح نومیم نب دېم ان دح ليعامسإ نب نو شی بس ۷

 ۸1 فرش :لاقوأ - ینرتخأف یر نم تآ ینتآ » ی هلل ”لوسر لاق : : لاق هنع “ هللا ئضر رد ىلأ نع

 قع تاو ناو لاك ف نورت تاون : تاقف . لا لخد كيش هللا ك رشي ال ىتمأ نم تام نم

 [ ۷۹۸۷ ¢ TELE ۰۳ ۱۳۹۸۵۸۲۷ ۳۲۲۲۰۲۳۸۸۰۱۵۰۸ : ىف هفارطأ - ۱۲۳۷ ثيدحلا]

 : لاق نع هلا ىضر هللا دبع نع قيس ات دح ”رشمعألا ان دح ىبأ ان دح صفح ب رم ازم - ۸
 لد ًاثيش هللاب كل رشي ال تام نم : انأ تلقو . رانلا لخد اعيش هللاب كل رشب تام نم » يم هللا لوسر لاق
 6 ةنجلا

 [ 1۱۸۳ « 4491 : ىف هافرط - ۱۲۳۸ ثيدحلا ]

 لیعاالا دازو » ی رشوف « هلوةب مزج و « لیریج »لصا و نع ةبعش قف رط نم ديحوتلا ىف ها (تآ یناتآ) هلوق

 ءالي وط ثيلأ ىلا ليللا صعب ی ناك الف ٠ 4 ریس م ىف عللي هللا لوسر عم انك لاق ةصق هلوأ ىف ىدهه قيرط نم

 للي ىنلا تيتأ » لاقرذ ىلأ نع دوسالا ىنأ قيرط نم سارللا ف فنصملا هدروأو . ثيدحلاركذف « لاقف اناتأ مث
 ؛ ةباجإلا ةمأ نم ىأ )ی ءأ نم) هلوق ٠ ماتم ابقر املأ ىلع لدف « ظر سا دقو هتيتأ مل 7 00 ضيبأ بوث هيلءو

 سابللا ىف فاصلا هدروأ ( ايش هاب كرشي ال ) هلو . هجتم وهو ةوعدلا ةمأ ىأ كلذ نم معآ نوکی نأ لمتحيو
 ىف هنداع ىلع ايرج انه فاصملا هدروب الو . ثيدحلا « كلذ ىلع تام مع هللا الإ هل ال لاق دبع نم ۱۰ » ظفلب

 ىلاث ىف دوعسم نب هللا دبع طابنتسا هل دمشی و ؛ ديحوتلا تابث] مزلتسب كرشلا ین نأ كلذو ۰ ىلجلا ىلع ین راثيإ



 ۱۱ ۱۳۳۸ ۱۲۳۷-۰ ثيدحلا

 هللا عم ذختي ال نأ كرشلا ین ینعم : ىطرقلا لاقو « رانلا لخد هاب كرشي تام نه ه هلوق موبفم نم بابلا ىيدح
 (قرس نإو ینز ناو تلقف ) هلوق . یعرشلا ناءإلا نع ةرابع فرعلا کحم راص لوقلا اذه نکل « ةيهلإلا ىف اکیرش
 وه لئاما لب ‹ كلذك سلو « هب هرش ىذلا كلملا هل لوقاأو ماب ىنلا وه كلذ لئاقلا نأ ن رهذلا ىلا ردایلب دق

 نوكي نأ نكميو « هللا لوسراي رذ وب لاق ١ ىذمربللو . سايللا ىف فا لا هنيب م رتل ىنلا وه هل لوقمءاورذ وبأ

 لاق ٠ رذ ىبأ نع بهو نإ ديز قيرط نم قاقرلا ىف امهنيب عمج دقو « ادعبتسم هلاق رذ وبأو اه وتسم هلاق لب ىنلا

 « تاق ولا ىلع مادقالا ىلإ ةلهجلا ضعبب اپل لاکتالا ىضفأ ىتأا ءاجرلا ثيداحأ نم رذ ىبأ تیدج :رینلا نب نيزلا
 نكل و « ناعالا ىلع تولا درجم ا ال نالا نأ ىلع ترقنسا دعاوقلا ناف هرهاظ ىلع وه سيل و
 . هداعتسا رذ ىبأ ىلع هع در مث نو , ةئجلا هلخدب نأ ديرب نع اهب هللا لفكتي ال نأ امطوةس مدع نم مزلي ال

 نه عقب ام عقب نآ دعب اماو لالا لو نم ءادتبا ام] الا راص ىأ « ةنجلا لخد  هلوقب دارا نوک نأ لمتح و

 كلذ لبق هباصآ « رهدلا نم اهوب هتعفن هللا الإ هل ال لاق نه » ثيدح اذه ىفو . ةيفاعلاو ون هللا لأسن « باذعلا

 رثابكسلا نآ و « رانلا ىف نودلخ ال رئابكلا باععأ نأ تر دحل ا ىفو . قاقرلا باتک ىف هلاح نایب ىتأيسو « هباصأ ام

 ىلإ ةراشالا ةقرسلاو انزلا ىلع راصتفالا ىف ةمكملاو . ةنجلا نولخدي ال نیدحولا ريغ نآ و « نامالا مسا باست ال
 نال « نءؤم وهو زب نيح ینازلا یز ال , مب هلوق رضحتسا رذ ابآ نأكو ‹ دابعلا قحو ىلاعت هللا قح سنج

 لمحو لماكلا ناميالا ىلع اذه لمح ةنسلا لهأ دعاوق ىلع امهنيب عملا نکل ءربخلا اذه رهاظا ضراعم هرهاظ
 لاسقيو ةمجعملا نوكسو ءارلا حتفب 6) ( رذ ىنأ ملا ران ى دلتا مده لم بابا كد

 قصاب نأب هيلع امد هنأكو « بارلا وهو م غرلا نم ذوخأم اهرسكو نيغلا حتفپ مغر ردصم وهو « اهسکو اهمضب

 ‹ دوهسم نا وه هللا دیعو « لئاو را مینو قاع نا ا نو رع ات لوح بارتلاب هفنأ

 وعدن وهو تام نم » ةرقبلا ريسفت ىف شعالا نع ةزح ىلأ ةيامد ىف ( هاب كرشي تام نم ) هل ٠ نويفوث ' مبطو

 نأ ىف نيحيحصلا ىف تاياورلا فاتخت لو. « ىرخأ انأ تلقو ةملك مقلب ىنلا لاق » هلو ىفو « ادن هللا نود نم
 ةباور ىف نأ هنع ذخأ نمو هحرش ىف ىاطاغم هعبتو « عملا , ىف ىديما عزو . دعولا فوقوملاو دیعولا عوفرلا
 كرشي تام نم انأ تاقو « ةنجلا لخد اثیش هللا كرشي ال تام نم » ظفلب سکعل اب ريم ناو عيكد قي رط نم لسم

 « سکملاب عیکو قیرط نم یلیعامسالاو ةناوع ىبأ دنع عقو ام كلذ ىف مولا ببس نأكو « رانلا لخد اًميش هللا

 هدحو (0) ةناوع وبأ هبلق یذلا نأ ظوفحا امنو : لاق « یراخبلا ىف اك عیکو نع ظوفحا نأ ىليعامسالا نيب نکل

 ةع زخ ناو مصاع قیرط نم دحآ هج رخأ كلذكو « ةعاجلا ةياور باوصلاو . هحيدص ىف ةي زخ نبا مزج كلذيو

 ديعولا بناج نال رظنلا هيضتق ىذلا وه اذهو . قیقش نع ملك ةريغاا قيرط نم نابح نباو "رای قب رط نم

 حصي ال ذإ ثحبلا لح ىف هناف دعولا بناج فالخم . طاينتسا ىلا جاتحم الف هقفو ىلع ةنسلا تءاجو نآرقلاب تب ائ

 هللا لوسر اب : ليق ه ظفلب ملم هجرخأ یذلا راج ثيدح هفلبی مل دوعسم نبا نأكو . مدقت اک هرهاظ ىلع هلح

 هححصم ه | . با اذه ىف انيديأب ىلا خسنلا ىف تسيل « رذ ىبأ فنأ مغر ىلع هلوق » حراشلا لوق (۱)

 « ةيوامم وبأ » ةخسن ىف (۲)
 « رايس » ةخسن ىف ( ۳)



 زئانجلا باتک - ۳ ۱۲۲
 لاقو ,زانلا لغد .اثيش هقاب كرشب تام نمو « ةنجلا لد اثیش هقاب هل شب ال تام نم : لاق ؟ ناتبجوملا ام
 ظفح لو امقیتو امهادح] ظفح تقو ىف هنکلو لري ىنلا نم نيتظفللا دوعسم نبا عم لاقي نأ ديجلا : ىووللا
 هتقفاومو دومسم نبا ىتباور نيب عمج اذهف : لاق ۰ سكملاب تقو ىفو ءاهلا ىرخألا مضو ةظوفح ا عفرف ىرخالا
 ولف , ثيدحلا جر داحتا عم دعب هيف نکل ؛ كش الب لمت لاق ىذلا الهو . یهنا نیتظفللا عفر ىف هريغ ةءاورل

 هشتفر نود كلذب ةاورلا نم وار دارا قم تركتني هنأ عم ابیرق الاتحا ناكل دوعسم نبا ىلا هجرخم ددعت
 ىف بيطخلا ىح ( ةدئاف) ٠ فسعتلا اذه نم ىلوأ موصعم سيل صف ىلا وهسلا ةبساف « هقوف نمو مبخيشو
 ثيدح ینو ؛ كلذ ىف مو هنأو هلك اعوفم مصاع نع شايع نب ركب ىلأ نع هاور رابجلا دبع نب دجآ نأ « جردلا »

 راصحنا ةرورض نم هذخأ دوفسم نبا رثآ نوكي نأ لمتحمو « باطخلا لیلدب لوقي ناك هنأ ىلع ةلالد دوعسم نا
 روذنلاو نام ألا ىف هيف ثحبلا ىتأيسو ريثكملا مالكلا ىلع ةملكلا قالطإ هيفو . دانلاو ةزجلا ىف ءارجلا

 زئانللا عابتاب سالا یاب - ۲
 ءارتلا نع نئرقُم نب ديوس نب ةيواعم تم : لاق تمشألا نع ةبعش ان دح ديلولا وأ (شزو - ۹ عم ¢ ۾ و قم ۲

 ةباجإو « ضيرلا ةدايعو « زئانجلا عابتاب ام : مس نعاناهنو ۱ عبس اش ئبلا ارم » لاق هنع هللا ىضر
 اخو « ةضفلا ةیآ نع اناهنو . سطاملا تبمشتو « مالسلا درو « تا اباد ؛ مواظلا رصن و « ىعادلا
 « قزتسالاو « هيسقلاو « جایدلاو « ریرلاو « بحنلا

[ ef CWE ۲۲ ۰ OAV < AEN < OATA < 0l: c 0۱۴۵ olVo ۲44۵ : ىف هفارطآ - ۱۲۴۹ ثيدحلا [ 

 یس ىنربخأ لاق بامش نبا ینربخآ لاق یعازوالا نع لس ىلأ نب وثرمم انثدح المع نشر - ۰
 دو : "سفت سلا ىلع لسلاح » لوق ق هللا لوسر تعمس : لاو ع لا لغو ةريرخانأ نأ تل نا
 . « سما تيمشتو « ةوعألا ةباجإو « انا عابتاو « ضي رن ةدايعو « مالسلا

 ليقع نع الس هاورو ۰ و ان لاق قازرا دبع ات

 نوكي نأ نم معأ انآ » هلوق نال هکح حصفنب مل : ريسشملا نب نيزلا لاق ( انج لا عابتاب الا باب ) هلوق
 ف هدروآ ( بزاع نب ءاربلا نع ) هلوق 1 یراحا ءاثعشلا نأ نبا وه ( ثعشال» زع ) هلوق . بدنل وأ بوج ولل
 نم ریهز قیرط نم لو ۰ بزاع نب ءاربلا تعمس ١» هيف لاقف تمشالا نع ةبعش نع عیب رلا نإ ديعس نع الا
 . ثيدحلا ركسذف « لوقب هتعمسف بزاع نب ءاربلا ىلع تلخد د لاق ديوس نب ةيواعم نع ثعشألا نع ةيواعم
 , سابللاو بدالایاتک يف اهحرش رکذنسف تار ومألا امأ ( عبس نع ان امنو عبسب إب هللا ل وسر ان رمآ ) هلوق
 « هيف ارلع مالکسلا ىتأيسو سابللا باتک اهحرش لحف تايهنملا امآو . رئانجلا عابتا بابلا اذهب اهنم قلعتي ىذلاو
 عیج ىف اذك ( دمع انئدح ) هلوق ٠ هخيش نم وأ فنصلا نم ام اوهس ةدحاو بابلا اذه ىف تايهملا نم طقسو
 ببسب نيعم نا هفعض دقو ىسينتلا وه ةملس ىبأ نب ورمعو « لهذلا وه : ىذاب الكا لاقو بوم ريع تاياورلا
 الو « انئدح ر.هعمس اف لوقي ناك هنأ ىرصملا خاص نب دمحأ نيب زکل « ةزاجإر ةلوانم یعازوالا نع هثيدج ىف نأ



 ۱۱۳ ۱۲۳۹-۱۷۸۲ ثيدحلا

 هنأ ىراخبلا نع باوجلاو ۰ هعمسپ مل هنأ ىلع لدف ثيدحلا اذه نعنع دقف اذه ىلعو ؛ هعمسب مل مف كلذ لوقب

 درفني مو « هبقع اهركذ ىلا ةعب انا اب هأوق دقو ؛ اهنم نوكي نأ ثيدحلا اذه ىراصقو « ا جتحو ةلواذملا ىلع دمتعي

 نأكو « ىغازوألا نع هدهغو سم نب ديلولا قيرط نم ىليعامسالا هجرخأ دقف كلذ عمو « ورع هب
 راتخا ىراخبلا

 ملسم اباصو اهركذ ىتلا قازرلا دبع ةهباتمو . یرهرلاو ىعازوالا نيب رابخألاب امف خرصتا عوقول ورم قيرط

 ىف اقلعم ىل عقو دقو . ةريره ىلأ نع بیسلا نبا نع ةس هدنسأو ثيدحلا اذه لسرب رمعم ناك : هرخآ ىف لاقو

 ليقع ىخأ نبا وهو مالا فيفختب وهو ةمالس ةياور امأو . ثيدحلا ركذف « قازرلا دبع انريخأ لاق » لمذلا ءزج

 للا قح ) هلوق . باتک نم اموري ناک هنإ لاقبو « یرهرلا نع هع نع ةخسأ هلو ؛ لهذلا تابرهرلا ىف اهتظأف

 دبع نب ءالملا قيرط نم هلو « للا ىلع مسبلل بح سمخ , قاؤرلا دبع قيراط نم لسم ةياود ىف ( س لسملا ىلع

 ىنعم نأ نيبت دقو « هل حصناف كحصنتسا اذاو ه دازو « ىس مسملا ىلع لسملا قح ه ةريره ىنأ نع هيبأ نع نحرلا

 بوجو انه هب دارلا نأ رهاظلاو < ةبحصلاو ةمرحلا قح دارلا : لاطب نبا لوقل افالخ بوجولا انه « قحلا »

 ىف اهلع مالكلا قاب ضيرملا ةدايعو ۰ ناذگتسالا ىف هماكحأ ىلع مالكلا ىأي ( مالسلا دد ) هلوق . ةيافكلا

 هتءعو رشم تایثا ده دوص#ااو « زانا باتک طسو ىف انا عابنا لضف باب » ىف هيلع مالكلا قأيسف انجل ا

 رارکت الف

 هنافأ أ ىف ج ردآ اذإ تولا دعب تل ىلع لوخأللا بسا - ۳
 2 هما. 9 1 8 3

 لاق "یرهزا نع سنوبو رمعم ىف ريخأ لاق هلا دعانا لاق دم نب رش اشو -- ۱

 ىلع هسنع لا ىضر ركب وبأ لبقأ » تلاق هن ربخآ ات هی جوز اهنع لا یفر ةشئاع نأ ةلس وبأ ىنربخأ

 « اهنع لا يضر ةشئاع ىلع لخد یتح ساسنلا ماكسي لف دجسلا َلخدف لذت ىّتح حلب هك نم هسرف

 : لاف کیم « كلج هيلع بک | ۵ « ومجو نع شک - قرح درب یکش وهو - يَ یہا جت
 0 3 ۳9 ۵ رم نك يبا ۱ ت / ۳۳ ۳

 : لس وبآ لاق . « اتم دقف كيلع تبتک ىتلا ةتولل امأ : نيتئوم كيلع ها مس ال « هلا ین اي ىمأو تنا ی

 « سان "رگ هنع هللا یفر رو جرح هنع للا ۍضر ركبابأ نآ د امهنع لا یفر سابع نیا یتربخأ
 « رع اوكرتو ساناا هيلإ لاف « هنع ا ىر ركب وأ قن ا : لافف . ىبأت « ساجا : لاقف

 يح هللا ناف هللا دمی ناک نمو < تام دق ظا (دح نادر دبی کنم ناك رف دعب امأ : لا

 ىلع ملفنا لعق وأ تام نإفأ « شرا هلبق نم تاخ دف وسر الا دم امو ) ىلاست هلا لق تومن ال

 0 م 1 55 ۳ e ےس و م 7

 هللا وه . ] ٠٤٤ نأ رع ل أ | 4 نيرك اهلا شا یزحیمو « ائيش هلا مت ناف هیبقع ىلع بلقنت نمو ؟ مياقعأ

 5 و ۱ 2 تو ل چ n ما 2 1

 اف « سان هنم اهالتف : هن ها وحر ركب وبأ اهالت ىتح ةبالا لزنأ هللا نأ نود اونوکی مل سانلا ناکسا

 « اهولن الإ شب مَمس
 یرابلا حق « ۳ ج ۱۰ س م



 زئانجلا باتک -۳ ۱۱

 [ 0۷۱۰ « عده > oY ۳ ۰۳۷ : ق هفارطأ 10١ ثيدحلا ]
 [ 0۷۱۱ > 60۷ 4464 440۳ ۳۱۷۰ ۰۳۹۹۸ : ىف هفارطآ - ۱۲4۲ ثيدحلا ]

 دز نب ةهجراخ ینربخآ : لاق ربات نبا نع ليقع نع ثيللا ات دح ريكس نب ىح اشزم بس ۳
 : م مك 2 OEE ت ۴ ام وک 1

 ان ٌراطف « ةعرق نورجايملا مستقا هنأ هن ريخأ - اپ ینلا تسياب راصنالا نم ةارصا - ءالملا ما نأ تباث نبا

 لخد هباوثأ ىف نفك و لغو قوت امف « هيف قوت ىذلا ُهَمجَو عجوف ٠ انتايبأ ىف هانلزتأف نوملغم نب نانع مگ م ل 2 اے ےس 2 5 ۶ ۶۳۵ - - 2 :
 : ةا با لاق . هللا کم رک أدقل کیلع ینداہشف « بئاسلا ابأ كيلع هللا ةمحر : تلقف شیپ هللا لوسر

 هءاج دقف وه امأ : لاقف ؟ لا هم رك نش ۰ هللا لوسر اي تنأ ىبأب : تاقف4 هم رك أدق هللا نأ كيردب امو لء ا i ی و رو سلا ۶ 0

 ًادحأ یک زا ال ہل اوف : تلاق . یہ ”لَمْفي ام هلل ”لوسرانأو - ىردأ ام هللاو « ریال وجرأل ی لاو . نهقبلا

 ۱ + ادب هدعب
 « هب لمف ام » لایتع نع ديب "نب مفا لاقو . هلثم . . ثيللا انئ دح ريغ نب ديعس اشر م و 9 -ع 4

 هو رادیو نب ورتو بیمش ”ةعباتو o ت ر تاع
 [ ۷۰۱۸ ۷۰۰6 ۰۷۰۰۳ ۰۳۹۲۹ ۰۲۲۸۷ : ىف هفاراطآ - ۱۲۸۳ ثيدحلا ]

 یر ناس 2 رو سل :

 راج تەم لاق ردكنلا ن دحم تمم لاق 0 اندح دوغ انثدح راشب نب "رج اشو - ۶
 یبلاو « ىناوبنيو « یبآ هجو نع بوثلا فنك اتل یا لثف امل » لاق امهمع هللأ ىضر هللا دبع نبا 4 E ت 2. عر - م ی و ن م
 شارب م 3 ا ۳ م م ا كاا

 هفت ةكئاللا تلاز ام « نيكبت ال وأ نيكسبت : و یبلا لاقف , ىكبت ةمطاف مع تلمجل « یاهن اب لكم
 هنع هللا یضر ًارباج عم رکا نیا ینربخآ جرج "نب هات . « هومتنف ر ىتح اهتحنجأب ١ 3 سا هر رج و كي ا

 [ 1۰۸۰ ۰۲۸۱۹ ۱۲۹۴ : ىف هفارطآ - ۱۲4« ثيدحلا ]

 هذه عفوم : ديشر نبا لاق « امف فل ىأ ( هنافك أ ىف جردأ اذإ توملا دعب تيما ىلع لوخدلا باب ) هلوق
 كلذ ناک - هتطغت و هضيمغتب سآ كلذلو -اباع دبع ىتنأ یا نساحم ریما باس ناك ال توملا نأ همف نم ةجرتلا

 زاوج ىلع ىراخبلا مجرتف « هيلي نمو هل لساغلا الإ هيلع حاطب ال نأ ىغبذي : ىمخنلا لاق ىتح هفشک نم عنملل ةنظم
 ىقأيسو « تام نأ دعب مب ىنلا ىلع ركب نأ لوخد ىف ةهئاع ثيدح اهرآ : ثيداحأ ةثالث هيف دروآ مث ٠ كلذ
 عمجب ال ركب أ لوق الاکش) هيف ام دشأو « هنيبنس اک ةعضاو ةجرتال هتقباطمو « ىزافملا رخآ ةافولا باب ىف نوت م

 یدیآ عطقیف ايحيس هنأ معز نم ىلع درلا ىلا كلذب راثآو هتةيقح ىلع وه ليقف : ةبوجأ هنعو « نينتو م كيلع هللا
 امبعمج اک نیتنوم هيلع حمجب نأ نم هللا ىلع مركأ هنأ ربخأف ىرخأ ةتوم توع نأ مزال كلذ حص ول هنال . لاجد

 دارآ ليقو . اپلسأو ةبوجآلا حضوأ اذهو « ةيرق ىلع س ىذلاكو « فولأ مو مثرابد نم اوجرخ نيذلاك هريغ ىلع

 ترم هللا عم ال ليقو . ىدوادلا باوج اذهو « توع مث لئسا ابحم ذا هريغك ربقلا ىف ىرخأ ةتوم توع ال
 اناث . رخآ ابركتوملا اذه برك دعب قلت ال ىأ  برکلا نع ىناثلا تولاب ىنك لوقو . كتءيرش تومو كسفن



 6\۱ ۱۲۱-۱۳۵ ثيدحلا
 نیس ا ا يو

 « تاداهشلا رخآ , ةعرقلا باب » ىف قايسلا اذه نم متأب قأيسو نوعظم نب نايثع ةصق ىف ةيراصنالا ءالعلا مأ كي دح

 ركب انآ نال ةلكشم كلاثلاو لوألا ةلالدو . داهجلا باتك ىف ىتأيسو هيبأ توم ىف راج ثبدح اهثلاث . ريبعتلا فو

 هجو نع بوثلا فشك ارباج نالو ٠ تام نوكي نأ ذئنيح رکنی رمعو نیفکشلا نع الضف لسغلا لبق لخد ام
 ىأ ىجسم وهو للي ىنلا ىلع ركب ىبأ لوخد عقو ىذلا نإ : لوالا نع باوجلا ىف لاقي دقو . هئيفكت لبق هيبأ

 لع هنم علطي الثل جردملا كح ىن وأ هنافک أ ىف اجردم ناك نإ الإ عنتمب تبلا ىلع لوخدلا نأ هنم ذخؤيف . ىطغم
 ىذأ لك نع انوصم لاز ال لي هناب املاع ركب وبأ ناك : هلصحم ام رينملا نب نيزلا لاقو . هيلع عالطالا هركي ام

 رينملا نبا باجأف رباج ثيدح نع باوجلا امأو . هريغل كلذ سيلو < لاحلا نع بیقنت ريغ نم لوخدلا هل غاسف

 ىلع لدب هجو فشك نع هل مهب لاقي نأ نکعو « جردملاكو بف هنافك أ یه امف لتق یا ديهشلا بايث ناب اضيأ

 ريرقت ىلع لدب هیهن نع موج مدع نأب باحيو « هني مل لب هنأب بقمتی نكل و « تيملا نم بارتقالا نم عنملا

 : ديشر نبا لاق . اهماقم موقت ةلاح ىف وأ جاردإلا ةلاح ىف ناك ةثالثلا ثيداحألا ىف تباثلا لوخدلا نأ نيبتف « مهن

 زاوج ثيداحالا هذه قو . لعأ هللاو هنیفکن دعب هلال واسم هتیجس دعب تيملا فشک نم نيثبدحلا ىف ىذلا ىنعملا

 اهوقت نأ برعلا تداتعا ةظفل ىه لاقي دقو ۰ تابمألاو ءابآلاب ةيدفتلا زاوجو )١( اكربت و امظعت تيملا ليبقت

 . اطوسبم ىتأيسو ۰ تيما ىلع ءاكبلا زاوجو « روصتت ال تولا دعب ةيدفتلا ةقيقح ذإ قيقحلا اهائعم دصقت الو

 حنسلاو ‹ ديزي نبا وه س ویو « دشار نبا وه رمعمو « كرابملا نبا وه ( هللا دبع ان ريخأ ) ةشئاع ثيدح ىف هو

 ( میتف) هلوق ۰ مهف اجوزتم ركب وبأ ناكو جرزخلا نب ثراحلا ىنب لزانم ةلمبم ءاح اهدعب نونلا نوكسو ةلمهملا مضب
 ىلع همدعو « فصولا ىلع نيونتلا هيف زوحجيو « ةبنع نزوب ةدحوملا حتفو ةلمهملا ركب ةربح درب و . دصق ىأ

 یاسنلا هيلع مجرت دقو . هينيع نيب ىأ ( هلبقف ) هلوقو . نا ةيلاغ ةططخم نملا دورب نم عون یهو « ةفاضالا

 ىف هلوق . لووجلا ءانبلا ىلع هلوأ مب «بتك ىلا , ىنبمشكلا ةباور ىف (هللا بتكىنلا) هلوقو . احيرص هدروأو
 ىنكس ىلع اوعرتقا راصنألا نأ ینعلاو « ةائألا مضب متقاو نأشلا ريض ءاحلا ( ساقا هنأ ) ءالعلا مأ ثيدح

 راصف ه داصلاب ةبراغملا ضعب هركذو « انمهس ىف عقو ىأ ( انا راطا ) اهلوقو . ةئيدملا مولع اولخد ! نب رجابملا

 لعفي ام ) لوق ٠ روكذملا نايثع ىنعت ( بئاسلا ابأ ) اهوقو . ةياورلا تاب نإ ىنعملا ثيح نم حي وهو ءانل

 ةاورپ فنصلا هبقع كلذلو « اذه ثيللا ةبارر ىف ظوفحلا ناف « هنم طلغ وهو « هب » ىنيمشكلا ةءاور ىف ( ىف

 فلتخي مل ثيدحلا قاب نأ ىلإ ةراشإ طقف رد_ةلا اذه اهنم قلعو « هب لمفی ام اهظفل ىلا ليقع نع ديزي ن عفان

 « ةلوصوء تاداهشا رخاوأ ىف قأتسف بيعش ةمباتم امأو « ليعامسإلا ابلصو ةروکذلا عفان ةياورو « هيف

 فنصلا اهلصوف رمعم ةعباتم امأو « هنع ةئيبع نبا نع هدنسم ىف رمع ىلأ نبا اهلصوف راند نب ورع ةعباتم امأو

 ديمح نب دبع دنسم ىف اهانیورو « اضيأ ردعم نع قازرلا دبع املصو دقو « هنع كرابملا نا قيرط نم ريبعتلا ىف

 هلي هللا لوسر لاقامإو « مب الو ىب لعفي ام هللا لوسر انأو ىردأ ام هقارف » هظفل و قازرلا دبع ان رمخأ لاق

 ( مكب الو یب لعفي ام ىردأ امو ؛ لسرلا نم اعدب تنک ام لق إل فاقحألا ةروس ىف ىلاعت هلوقل ةقفاوم كلذ

 الف تاومألا نم هاوس نم امأو « ةکربا نم هدسج ىف هللا لمج الل زاج لسو هيلع هللا لس ینا قح ىف اذه « اکرتو » هلوق ١١(

 نألو « عنميف كرمشلا ىلإ ةليسو هريغ عم كلذ لمف نألو « هلع ساقي ال ملسو هيلع هلا لص ىنلا ريغ نأل « كرتلا لبقي نأ زوج
 ملعأ هللاو ۰ عرمعلا هزيبع اع سالا ملع مهو كربتلل لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريغ عم اذه لثم اولعفي مل مهنع فا ىضر ةباسصلا



 زاانجلا باتک - ۳ ۱ ۹
 حتفلا ةروسو « ةيكم فاقحألا نال م رخأت امو كبنذ نم مدقت ام بو سر هل وق لوزت لبق كلذ ناکو
 ف ةحب رصلا رابخالا نم كلذ ريغو « ةلجلا لخدب نم لوأ 9۳ لاق ی ام هنأ تدي دقو « امف فالخ الب ةن دم

 ثيدح ىف لوق . لیمفتا ثيح نم ةطاحالا لع قلا« لمجلا معلا لم كلذ ف تاب الا لمح نأ لمتحیف ؛ هانعم
 نب هلا دبع هب همش یهو راج ةمع ةمطاف و ۰ هجوأ وهو « ترون و » ىنيمشكلا ةياود ىف ( فوهنی و ) دبا

 مهدومصل هيلع مهمحازتو ئالما عينصب مركم هنأ هانعمو « رييختلل « نيكبت ال وأ نيكمت » هلوق ىف بأ هو « ورم

 ( حلا جیرج نبا هعبات ) هلق . دابجلا بانك ىف هيف ت ثحبلا یایسو « ىوارلا نم اكش نوکی نأ لمتح و « هجو

 « دحأ موب اليتق فا یوق ءاج » هلوأ و « هنع قازرلا دبع قيرط نم لسم هلصو

 هسفنب تیآا لهأ ىلا یمنی لُجرلا صاب ع

 “يضر ةربره يأ نغ ء بیسلا نب دیس نع باهش ا نع كلام ىنثدح لاق ليعاعإ اشم بس 6 6 ٩۲

 ريكو مہ ؟فصف لصلا ىلا رخ « هيف تام ىذلا مریلا ىف "یفاجنلا یمن هني نا لوسر نا » هنع "لا
 امرأ

 [۳۸۸۱ 6۳۸۸۰۰۱۳۴۳ ۰۱۲۲۸ ۱۳۲۷ ۰۱۳۱۸ : ىف هفارطآ - ٠۲۲١ ثيدحلا]

 كلام نب سنأ نع لاله نب ديم نع بوبأ امدح ثراولا دبع اتت دخ محم وأ اشو بس 5

 هللا دبع اهذخأ م «بيصأت ثرفمَج اهذخأ مت «بيصأف دیز يارا نخأ » مت یا لاق : لاق هنع هللا ىضر
 . ةرمإ ريغ نم دی وا نب دلاخ اهذخأ مث م - - نافرذس هک م هلا لوسر یتیع + "ناو - بیصاف ةحاور نا

 « هل حف

 YEY] ۰۳۷ ۰۷ ۰۳۹۴۰ ۰۳۰۱۳۰۲۷۹۸ : ىف هفارطآ - ۱۲:۱ ثيدحلا ]
 ۰ ةدحوملا فذحم یرمشکلل عقوو « تاياورلا رثك أ ىف اذک ( هسفنب تملا لمآ ىلإ یعنی لجرلا باب ) هلو

 لجارل « هسفنب » هلوق ىف ريمضلاو افوذح لوهفلا نوکی ةروهشلا ةياورلا ىلعف « لهأ » فذحم لیصالا ةياود فو
 ساللا یعن وه ةداع رکش ینلا نال تملا ریمضلا : رينملا نب نیزلا لاقو . هسفنب تسلا لمآ ىلا تسلا یعنی ىذلا

 باوصلاو : لاق اللخ ةمجرتلا ف نأ ىلإ بلبلا راشآ و « ىلوأ لوآلاو ‹ یا توملا لوه نم باقلا ىلع لخد ا
 لوعفلا تبثأو سانلاب لهالا ظفا لدبأ هنأ الإ اثیش عنصي مو : لاق اذک هسفنب تيملا سانلا ىلا یعنی لجرلا
 « هلوأ مضب « یعنی د ظفل وأ . هيلع مالكلا ةلالدل ادع فذح وأ طق.ف لصآلا ىف انباث ناك هلمل و ٠ فرذحلا
 ريداكتلا امأو . یپمشکلا ةباور هيلع مقتسيو « رينا نب نیز لاق اك هل ذئنيح ريمضلاو تيملا لجرلاب دارملاو
 جرم هلال سانلاب ريبعتلا نم ىلوأ وهو « نيدلا ةوخأو هو ةبارقلا نم معأ وه ام هب هدام نال هيف للعخ الف لهالاب
 ةراشإلا ةجرتلا هذه ةدئافو : لاق « ةدساف ابن] ديشر نبا لاقف لیصالا ةباور امأو < رافك- !16 ةيلهأ هب هل سيل نم
 يسلا توم راغ نلعب نم نولسرب |وناكف هنومنصا ةلماجلا لمآ ناك امع یه ‘jy ءاك اعونم سيل ىمثلا نأ ىلإ
 ناو حابم مهيرق تومي ساذلا مالعإ وه ىذلا ىعنلا نأ هدام : طبارملا نا لاقو . قاوسالاو رودلا باوأ يلع



 ۱۱۷ ۱۲۷ - ۱۲۸۵ فید ا

 ةردابلا نم كلذ ةفرعم ىلع بترتي ال ةمج لاصم ةدسفملا كلت ىف نكل « هلهأ ىلع بئاصملاو بركلا لاعدإ هيف ناك

 . ماكحالا نم كلذ ىلع بترتي امو هاياصو ذيفنتو رافغتسالاو هل ءاهدلاو هيلع ةالصلاو ءمآ ةو هنزاذج دوبشل

 ؟ ىعنلا نوهرکی !وناك أ : مهاربال تلق لاق نوع نبا نع ةيلع نبا ان رخ » روصنم نب دیعس لاقف ةيلهاجلا ىعن امأو

 نبا ىلإ هبو « انالف ىنأ : سانلا ىف حاص مث ةباد لجر بكر لجرلا یفوت اذإ اوناك : نوع نبا لاق . من : لاو

 كاذب مالعالا ضحم نأ هلصاحو . هميمحو هقیدص لجرلا نذوب نأ اسأب معأال : نيريسس نبا لاق : لاق نوع

 : لوقي تيملا هل تام اذإ ةفيذح ناک» ىح كلذ ىف ددشي فلسلا ضعب ناك دقو . الف كلذ ىلع داز ناف ؛ هركي ال

 هجرخآ « ىعنلا نغ ىبني نیت اه ینذاب لب هللا لوسر تعمس ىنإ « ایعن نوکی نا فاغأ ىنإ « ادحأ هب اونذوت ال

 لمالا مالغإ لوألا « تالاح ثالث ثيداحألا عو نم ذخؤي : ىبرعلا نبا لاق « نسح دانساب هجام ناو ىذمرتلا

 ةحاينلاك رخآ عونب مالعإلا ةثلاثلا « هرکس هذبف ةرخافملا لفحلا ةوعد ةيناثلا  ةنس اذبف حالصلا لهأو باحعالاو

 ىقأيسو یشاجنلا ىلع ةالصلا ىف ةريره ىبأ ثيدح اهدحأ : نيثيدح بابلا ف فنصملا ركذ مث . مرح اذبف كلذ وحنو |
 ىف هيلع مالكلا ىقأيسو ةنؤمب ءارمالا لتق ةصق ىف سنآ ثيدح امهناث « انج لا باتك ىف ینوتسم هيلع مالكلا

 هجو : ديثملا نب نيزلا لاق « ثيدحلا ء ارفعجو اديز یمن إب ىنلا نا د ظفلب ةوبثلا تامالع ف دروو . یزافلا

 ةصق لوخد هجوو « نيدلا ةبج نم مهلهأ مه نيذلا نيملسلل و مه.راقأل ناك مهسن نأ ةمجرتلا ىف ءامآلا ةصق لوخد

 : تلق . هتبارق نم هب صخأ اوناكف اغأ مالسالا ثيح نم نيدلسلل ناكسف هموق رايد ىف اب رغ ناک هنوك ىشاجنلا

 رف ىذنك ةشبح لا نم بلاط ىبأ نب رفمج عم مدق نم ذئنيح ةنيدملاب ناك ىشاجنلا ءابرقأ ضعب نوكي نأ لمتحم و

 ازاجمو ةقيقح امهنم لک لهأ مالعإ ىف ناثيدحلا یوتسیف یشاجنلا یخآ نبا

 ةزاسنجلاب نذإلا سیساپ - ۵
 3 فومتن ذآ منك ال لب یا لاق : لاق "هنع لا ىضر ةریره ىلأ نع مفار وبأ لار

 نیش سابع نبا نع ءومشلا نع یابیملا قاحسإ ىلأ نع ةيواعُم وبأ انربخأ د نشرح - ۷

 : لاقف هوربخآ حبصأ ان . اليل ةوفدت « ليالاب تاف « هدومي للك نا ”لوسر ناک ناسنإ تام » لاق امهنع

 « هيلع 0 رق أف . كيلع یش نأ  ةماظ تناكو انه رکف يللا ناك : اولاق ؟ ینوملمت نأ شتم ام

 دم, طبارملا نبا هطبضو « ةمجعملا نوکسو ةزمحلا رسكب هانطبض : دیشر نبا لاق ( ةزانج اب نذالا باب ) هل

 لصیل اهرمأ ىهتنا اذإ ةزانجلاب مالعإلا یعلاو . هجوأ لوآلاو : تلق . لعافلا نزو ىلع لاذلا رسكو ةزدحلا

 ىه : رينا نب نيزلا لاق ۰ ريغلاب و سفنلاب مالعإلا ام دارا نأ ةوج نم اهلبق ىتلا رياغت ةمجرتلا هذه : ليق . الع

 . نسح وهو هرمأ ةئيهتب لع نم مالعإ نذالاو « تيملاب ملع هل مدقتي مل نم مالعإ ىعنلا نال اهلبق ىتلا ىلع ةبنرم

 مالکلا مدقت ثيدح نم فرط اذه ( یومتذآ منك الأ ب ینلا لاق : لاق ةر ره ىنأ نع عفار وأ ل6 ) هلق

 وبأ هب مزج اک مالس نبا وه ( دمحم ىنثدح ).هلوق ۰ ةحاو ةمجرتال هتيسانمو « دجسلا سنك باب » ىف فوتسم هيلع

 ( هدوب لب هللا لور ناک ناسا تام ) هلو . درضلا وه ةيواعم وأو « یربرفلا نع هتياور ىف نكسلا نب ىلع

 ءدجسملا رتب ناك ىذلا ةريره لأ ثيدح ىف روكذملا تملا هنأ نقلملا نب رع نبدلا جارس خیشلا حرش ىف عقو



 رئانجلا باتک - ۳ ۱۱۸
 < يي مل

 ےک نت

 لجر وف اذه امأو « نجح مآ اهنأو ةأرما اهنأ لوألا ىف حيحصلا نأ مدقت دقف « نيئصقلا رياغتل هنم مو وهو
 نب ةورع قيرط نم ىناربطلاو ارصتخم دواد وبأ هثيدح ىور راصن الا فيلح ىولبلا ريم نب ءاربلا نب ةحلط هعاو
 ضرم .اربلا نب ةحلط نا , رفعج نزوب نیتلمېم وهو یراصن آلا حوحو نب نیسح نع هيبأ نع یراصف الا ديعس
 نب هي ىنلا غلبي لف ء اولججو هب ىنونذآف توملا هيف ثدح دق الإ ةحلط یرآ ال ین : لاقف هدر يَ ینلا اف
 فاعأ ین لر هلا لوسر اوعدن الو یونفداف تم اذا : ليللا لخد امل هلهآل لاق ناكو ٤ قوت قح فوع نب ملاس
 عفد مث 5 همم سالا فصق هربق ىلع فقو ىتح ءا حبصآ نيح علب ىنلا رمخأف 6 یبسب باصي نأ ادو هيلع
 «ةبلظ تناكو , هلوق اذكو « عفرلاب ( ليلا ناک ) هو ٠ هيلا كحضت و كيلا كحضي ةحلط قلا مهلا : لاقف هدب
 ء ةزانجلا ىلع لاجرلا حم نايبصلا فوفص باب » ىف ربقلا ىلع ةالصلا كح ىلع مالكلا ىتأيسو « ةمات امف ناكسف
 ثيدحلا اذه ىلغ مالكلا ةيقب عم

 بّستحاف لو 4 تام نم لضف اپ - 5
 [ ةرقبلا - ۱۵۵ ] ( نیرراصا شی و ) "لجو رع هلل لوقو

 لاق : لاق ”هنع هنا ىضر سنأ نع زيزملا دبع انثدح ثراو دبع ان دح رتعم وبا اشم - ۸

 « مایل سحر لضقب هلا اَز تا اوفي مل ثالث 4 قوتي ليم ني سالا نو ام » لی
 1 [۱۳۸۷ : ىف هفرط - ۱۲:۸ ثيدحلا ]

 ضر دیمس ىلأ نع ناوک ذ نع ”ىناهبصألا نب نمحرلا داند ةبعش ان دح رسم اش - ۰۹

 دل نم ةثالث اه تام ةأرما اأ : لاقو نهظعوف . بوت ان نجا : إب ینا نلق ءاسنلا نا » هنع "فا
 و

 « نانثاو : لاق ؟ نانثاو : ةأرما تلاق. رانلا نیم باج اه اوناك ۰
 ابنع ا یر ةريره ىبأو دیعس ىبأ نع حلاص وبأ ىث دح ”ىناهبصالا وبا نع كيرش لاقو - ۰

 ۱ « لا اونلبَي مل ةريره وبآ لاق هيي ىلا نع

 لا ”ىضر ةررره ىبأ نع بسلا نب يمس نع "یره زا تمس لاق نايفس ان دح ىلع ازم - ۰۱
 : للا دعو بأ لاق . « متنا لحن ال رادلا جلف رها نم ال لسا توب ال » لاق "یا نع هنع
 ( هلو الإ کنم ناو)

 [ ۱۹۵۱ : ق هفرط - ۱۲۵۱ ثيدحلا ر

 یفلتخم نيب عمجیل لضفلاب فنصلا ربع : رينملا نب نزلا لاق ( بسقحاف دلو هل تام نم لضف باب ) هلو
 جولولا ديبقت كلاثلا فو « رانلا نع بجحلا ىناثلا فو « ةنجلا لوخد لو لا ىف نآل « اهدروآ ىا ةثالثلا ثیداح الا
 ىف بجا مزاتسي ال لوخدلا : لاقي نأ اهني عمو . كلذ هل عفو نمل لضفلا وب ام لک قو « مسقلا ةلحتب



 ۱۲۸-۱۲۵۱ فید ا
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 رورلا وهو دورولا جولولاب دارلاف ثل لا امأ و « ةلهو لوأ نم لوخدلا مزاتس ال ةدئاز ةدئاف بجحلا رکذ

 نيذلا هو ۳۳ عمسإ ال نم یو : ماسقا ىلع املع راملاو « مسقلا زا الإ ١ هلوق دلع هيف هغحبلا قا ا رانلا لع

 دحاولا لوانتما « دلو و هل رب ربعو ؛ بجحلاو جولولا نيب اذه عم ینانت الف ؛ نآرقلا ىف اک هللا نم ىنسحلا مل تقبس

 .نينئا وأ : لاقف ؟ نينثا وأ : نأ مأ تلاقف « ةنجلا هل تيجو بستحاو مهلع ريصف ةثالث نقد نم د اعوفرم ةرمس

 مدق نم » اعوفرم دوعسم نآ ثيدحو . طسو الا ىف ىلاربطلا هجرحخآ ء دحاوو : لاق مل تکسف ؟ دحاوو : تلاقف

 لاق . نينئاو : لاق « نينثا عمدق : رذ وأ لاق . رانلا نم انیصح انصح هل اوناک ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث

 سابع نبا ثيدح نم هدنعو « بیرغ : لاقو ىذمرتلا هجرخأ ء ادحاوو : لاق « ادحاو تمدق : بلک ن “یا

 « طرف هل ناك نمو : لاق ؟ طرف هل ناك نف : ةشناع تلاقف . ةنجلا هللا هلخدأ ىتمأ نم ناطرف هل ناك نم » هعفر

 امدانسإ فنصلا قلع ىلا كيرش ةياور ىف عقو لب « جاجتحالل حلصب ام قرطلا هذه نم “ىش ىف سيلو . ثيدحلا

 ىتلا ةأرملا نأ سنآ نع هللا دیبع نب صفح قيرط نم نابح نباو یاسالا یورو ؛ دحاولا نع هلأسي لو ىتأيس اك
 هل تام نم » هعفر رباج نع ديبل نب دوم قيرط نم دمحأ یورو . دحاوو تلق یتیل اي كلذ دعب تلاق نانئاو تلاق

 دحاوو متلق ول مكارأ رباجل تلق دوم لاق ؟ نانئاو هللا لوسر اي : انلق . ةنجلا لخد مهستحاف دلولا نم ثالث

 سم فنصملا ىور نكل « ةثالثلا كلت نم حصأ ةلالثلا ثيداحالا هذهو « كلذ نظأ انأو : لاق « دحاوو لاقل

 هيفص تضبق اذإ ءازج ىدنع نمؤملا ئدبعل ام : لجو زع هللا لوقي » اعوفرم قاقرلا ىف ىتأيس اک ةريره ىنأ ثيدح

 هلوقو « كلذ ىف درو ام حصأ وهو « هقوف اف دحاولا هيف لخدي اذهو ءةسنجلا الإ هبستحا مث اینا لهأ نم
 راشأ هنأكو , بابلا ثيداحأ ف اضيأ کاذب ديبقتلا عقب مو ؛ هلضف ايجار هللا ءاضةب ايضار ريص ىأ « بستحاف د

 قو : هللا دبع نب رباج ثيدح ىف اذكو « ىلبق روكذملا ةر نب راج ثيدح ىف اک اضيأ هقرط ضعب ىف عقو ام ىلإ

 لخد ةثالث هبلص نم بسآحا نم » ههفر سنأ نع سأأ نب هللا د رع نب صفح قيرط نم یاسااو نابح نا ةباور

 تومي ال » اعوفرم هنع هللا ىضر ةرب ره يآ نم هی نع ملاد ی نب ليس قیرط نم لساو « ثيدحلا « ةنجلا

 همفر رماع نب ةبقع ثيدح نم قارباماو د>الو < ثيدحلا « نا تاخد الإ مسآحتف دلولا نم ةثال' نكادحإل

 تومي الد هسفد ىلا رضنا ىلأ نع اطواا فو < ةنجلا هل تبجو هللا لع متحف هبلص نم ةثالث ىطعأ نم د

 نأ ةيعرشلا دعاوةلا نم فرع دقو . ثيدحلا , راناا نم ةئج اوناك الإ مپلحیف دلولا نم ةثالث نيململا نم دح ال

 راشأ نكل و « ةديقلا ىلع ةلوحم ةقلطاا ثيداحالاو ؛ با حالا دیق نم دب الف  ةيثاا ىلع الإ بترتي ال بارلا

 نم ريثكلا لاق كلذبو ىنا طرقا ريخصلا قو بستحا خلاسباا ىف لاقي : لاقف ىظفل ضارتعا ىلا ىليعامسإلا

 هريغو ديرد نبا ركحذ لب ؛ اذه عضوم اذه لممتسب ال نأ لصالا وه كلذ نوک نم مزار ال نكل « ةغللا لهأ

 ثيداحألا ىف كلذ تبث دقو « ريخد وأ ريبكل نوک نأ نم مآ اذهو : هللا دنع ارجأ بلط اذكب نالف بستحا

 ةعرک ةباور ىف (نراصلا رشو لجو زع هللا لوقو ) هلوق . لامتسالا اذه ةمص ىف ةجح یهو اهانرکذ ىنلا

 مهتباصأ اذا نيذلا  یلاعت هلوق نورباصلا امف فصو دقو ةرقبلا ىف ین ةالا كلذي دارأو « هللا لاقو » لیصالاو

 كرت ىلع ةلادلا ةبالا هذبب ثيدحلا ىف قلط ام دييقت دارآ فنصلا نأكف ( نومجاد هيلا انأو هللانإ اولاق ةبيصم
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 انئدح) لوق . هدارفآ نم وبف دلولاب ةبيصملا لوانتب هنكسل اماع ناك ناو ةيالا ىف « ةبيصلا ه ظفل و . عرجلاو قلقلا

 . نو رصب هلك دانسالاو « هجولا اذه نم لیعامالاو هجام نبا ةباور ىف هب حرصو بیهص نبا وه ( زب زملا دبع

 ةياور ىف نم تطقسو « ةدئاز ةيناثلاو ةين ايب والا نمو ؛ رفاکسلا ج رخيل هب هديق ( لسم نم سانلا نم ام ) هلو

 يف ضاظ ثيدحلاو ؛ربنا هعم امو هانثتسالاو امسا « لسم وو < زانا رخاوأ ىف ىتأيس اکزیزماا دبع نع ةيلع نا

 كلذ مدع ىلع لدبو « رظن هيف ؟ سا مث رفكلا ىف دالوأ هل تام نمل كلذ لصحب له نكل مللاب كلذ صاصتخا

 هللا هلخدآ مالسالا ىف نادلو هل تام نم : لاق « نادلو ىل تام هللا لوسر اي تلق » لاق یمجشالا ةبلعت بأ ثيدح
 نأ لبق اوناف مالسالا ىف دالوأ ةثالث هل تام نم » اعوفرم ةسبع نب ورمع نعو « ىناربطلاو دمحأ هجرخآ « ةنجلا
 هللا لوسر ىلا ةأ ما تءاج » تلاق ةيملسألا ءاجر نع اضيأ جرخأو , اضيأ دحأ هجرخآ « ةنجلا هللا هلخدآ اوفلیب
 « معن : تلات ؟ تملسآ ذنمآ : لاقف . ةثالث ىل فوت دق هنف ةكربلاب یل نبا ىف ل هللا عدا هللا لوسر اي : تلاقف هَل
 ءاهل ىفوتي نیبلسم نم امد ةروكذملا هجام نبا ةباور ىف عقوو هلوأ مضب ( هل وتب ) هلو . ثيدحلا ركذف
 افت سنأ نع صفح قيرط نم ةروكذملا شاسنلا ةياور هيلع لدو « ةةيةح لجرلا هدلو نم دارملا نأ رهاظلاو
 ىذلاو « كح لع ؟ دالوالا دالوأ دالوألا ىف لخدب لهو ؛ سام نب ةبقع ثيدح اذكو « « هبلص نم ةلالث د
 لدي ام هبلض نم مهنوكب دييقتلا فو ٠ بالا نيبو منيب طئاسولا دقف دنع امس الو نولخدي بلصلا دالوأ نأ ربظب

 ليصأللا ةياور ىف عقوو ؛ ىراخبلا ريغ ىف دوجوملا وهو شک الل اذك ( ةلالث ) هلو . تانا دالوأ جارخ] ىلع

 ةلملا رسكب عيمجلا اذك ( ثنحلا وب )هو افوذحم ربملا نوکل زئاج وهو ءاملا فذح « ثالث د ةمرركو
 مل دارلا نأب هرسفو ةدحولاو ةمجعلا حتفب هطبض هنأ یدوادلا نع لوقرق نبا ىكحو « ةثلثم اهدعب نوناا نوكسو

 مهلع بتکتف حلا اوشلبي ل ىنمملاو ؛ لوألا ظوضفاو « هريغ كاذك هركذي ملو لاق « ىصاعملا اولمعي نأ اوغليب
 ىلع نورصي اوناکو إل یلاصت هللا لاق بنذلا ثنحلاو ٠ ملا هيلع ىرج اذإ ثنحلا مالغلا غلب : ليلخلا لاق , مائالا

 ناك ال غولبلا نع ثنحلاب ربع : بغارلا لاتو « ثنح اذإ هنيميي ذخاؤي نامز ىلا خلب دارملا ليقو ( مظملا ثنحلا
 ؛ باث, دق ىصلا نال غولبلاب لصحم یذلا هن ال ركذلاب مثالا صخو « هلبق ام فالخ هيف هيكنري ام ذخاؤي ناسنالا

 نل لص# ال ثنحلا غلب نف اذه ىلعو « رفوأ هل ةحرلاو دشآ هل بحلاو ظعأ هيلع ةقفشلا نال كلذب ريغصلا صخر
 خلابلا نيب اوقرفو « ءاملعلا نم ريك ح رص اذو « ةلمجلا ىف نجأ دلولا دقف ىف ناك ناو باوثلا اذه نم ركذام هدقف ٠

 لاقو ‹ بطاخم سيل ذإ كلذ هنم روصتي ال هناف ريغضلا فال ةحرلا مدعل ىضتقملا قوقعلا هنم روصتي هنأب هريغو
 هی ىلع لك وه ىذلا لفطلا ىف كلذ تبث اذإ هنال ىوحفلا قيرط نم كلذ ىف ريبكلا لخدب لب : رينملا نب نيزلا

 لسمل و : لاق ؟ قوقملاب باطخلا هيلا هجوتو عفنلا هنم هل لصو و ىعسلا هعم غلب ىذلا ريبكلا ىف تبثب ال فکشف

 هتمحر لضفب د ثيدحلا ةيقب ىف هلوف لوألا ىوقيو . ىمهتلا ةجرتلا ىف كلذب دييقتلا ىراخبلا ءاغلا ىف رسلا وه اذه

 ىلع رمتساو الثم انون+م غلب نم راغصلاب قحتلي لهو « مهم مثإلا لوصح مدعل ريك أ راغصلل ةحرلا نال « مايا

 لو و: همدع یک یی بک مج اتم نور قایق بعمل ير لک هلل تافل
 سالا ضعب ةها رک نم دج و انا كللذ ینضتقب سايقلا ناکو . همدع الو بلا ةدشب ثيدحلا قرط ىف دييقتلا حقی
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 ىف فل ناو سلا هب طين ةقفشلاو ةبحلا ةنظم دلولا ناك امل نكل < لاحلا قیض ناک نم امس الو هنم همت و هدلول

 وحن نسح دانساپ هجام نبا دنع ىلسلا هللا دبع نب ةبتع ثيدح ىف ( ةننجلا هللا هلخدأ الإ ) هلوق . دارفآلا ضعب

 « ةئجلا لوخد قلطم ىلع دئاز اذهو « لخد ءاش اب نم ةيناقلا ةنجلا باوبأ نم هوقلن الإ هيف نكل بابلا ثيدح

 £ طوفم هيبأ نع ةرق نب ةبواعم ثيدح- نم حي دازساپ یاسنلا هاور ام هل دیشو
 نأ كرسي امد ثيدح یاب

 هللا ةحر لضفب ىأ ( ماي) هتحر لضفب ) هلق ۰ « كل حتفی یعسب هدنع هتدجو الإ ةنجلا باوبأ نم اباب ین ال
 ةرخالا ىف ةمحرلاب یزاجف ايندلا ىف fS ناك هن وكل بال هتحر ىف ريمضلا نإ ليق : نيتلا نا لاقو . دال

 رذ ىنأ ثيدح نم قاسنلاو < مای هللا ةمحر لضفب د هجولا اذه نم هجام نا ةياود ىف نأ هديؤيو « ىلوأ لرالاو

 رغصم ةمجعمو فاقب وهو شيقأ نب ثراحلا ثيدح نه نابح ناو ینارطاو « هتحر لضفب امل هللا رفغ الإ د

 ةسع نب ور# ثبدح ىف اذكو « هتحر لضم ةنجلا هللا امبلخدأ الإ دالوأ ةعبرأ امل توع نیلسم نم ام ١ اعوفرم

 , دالوآلا ال هدالوأ تام ىذلا لساا سنج « مایا ه هلوقب دارملا نأ رهاظلا : یامرکلا لاتو . ابي رق هرکذنساک

 هنأ معز ینلا اذهو . یهتنا معتف یننلا قايس ىف ةركن هنوکل عملا غاسو لاق < م تام نمل هللا ةحر لضفب ىأ

 قاربطلا دنع ةسيع نب ورمع ثيدح ینف ؛ دالوألا ريمضلا نأ ىلع لدم ام قيرطلا اذه ريغ ىف لب « رهاظب سیا رهاظ

 هتحر لضفب ةلجلا هللا هلضدأ , هركذ مدقملا ىعجينالا ةبلم ىنأ ثردح لو , ةنجلا مهايإو وه هتمحرب هللأ هلخدأ الإ 0

 ۱ مع هللاو ءابال ال دالوالل « مهايإ » هلوق ىف ريمضلا نأ كاذب حضوف « نادلو هل تام نم , هلوق دعب هل« مایا

 روك ملا نحرلا دبع دلاو مساو ءانربخأ » ىليصالا ةياور ىف ( ىتامصالا نب نمحرلا دبع انئثدح ) هلوق ىناثلا ثيدحلا

 ىلإ رجتي هللا دبع ناك هريغ لاقو « ىسوم وبأ امحتف ال نامصأ نم هلصأ نإ : ميراثلا ىف ىراخبلا لاق هللا دبع

 روك ذملا نامسلا خاص وبأ وه ( ناوكذ نع ) هلوق . ىل رهظي امف نيلوقلا نيب ةافاثم الو « ىنامصالا هل ليقف نامصأ

 لصحتف « ةريره ىلأ نع مزاح ىبأ نع اضيأ یناصالا نبا ةياور نم علا ىف مدقت دقو ؛ هيلي ىنذلا قلعملا دانسالا ىف

 نك نبنأ لسم ةباور ىف نأ مدقت ( ءاسنلا نأ ) هلوق . نيخيش نع هتياور ملاص ىنأ هخيشلو « نيخيش نع هتباور هل

 نإ انه رركتي ال ام ىلع هنم مالكلا عم قايسلا اذه نم متأب معلا ىف مدقت (اموب انل لعجا) هلوق . راصنالا ءاسن نم

 ةيقب ىف امل مویفم هل سیل و ءاسنال ناك ذئايح باطخلا نال ركذلاب ةأرملا صخ ام ( ةأرما امأ ) هلوق ۰ ىلاعت هللا ءاش

 رك ذلا لمشب وهو نيتحتفب ( دلولا نم ) هلوق . هجرت مدقت دقو « ثالث » رذ ىبأ ةباور ىف ( ال ) هلوق . قرطلا

 هنأكو « نونلا ديدشتو فاكلا مضإ « نك» ىوخلاو لمتسلا ةءاور ىف ( اوناك) هلوق ٠ عمجاو درفملاو یئالاو

 ملس مأ ىف ( ةأرما تلاق ) لوق . « اباجح ام اوناك الإ ١ تقولا نأ ةياور ىفو , ةمسنلا وأ سفنلا رابتعاب ثنأ

 : هدْنع انأو موب تاذ لَم هللا لوسر لاق » تلاق امنع ديج دانساب قاربطلا هاور اک كلام نب سنأ ةدلاو ةيراصنألا

اي هتحر لضفب ةنجلا هلخدأ الإ محلا أرغلبب مل ةثالث امل توع نيماسم نم ام
 « نانثأو : لاق ؟ نانثاو : تلقف ؛ م

 اضيأ یناربطلا ىورف ؛ كلذ نع لالا اضيأ ةيراصنالا رشبم مال عقوو , ةصقلا نود ثيدحلا نكل دحآ هجرخأو

 هل تام نم « رشبم مآ اي : لاقف رشبم مآ ىلع لخد ب ىنلا نا » رباج نع ریپ زلا ىبأ نع ليا ىلأ نبا قيرط نم

 رباج ثيدح نم مدقت دقو « نانئاو ممت : لاق مث تكسف ؟ نانثاو هللا لوسر اب : تلقف . ةنجلا لمد دلولا نم ال

 مأ نأ لاوکش نبا ىحو « نهنم اضيأ ةشئاع نأ سابع نا ثيدح نمو كلذ نع لس نم نعأ مأ نأ ةرمس نا

 یرابلا عف # ۳ ج۱ سم



 رئانجلا باتک ۳ ۱۳۳
 دعب هيفف ةصقلا ددعت امأو « سلجملا كلذ ىف كلذ نع لأس نبنم لک نوكي نأ لمتح و « كلذ نع تلأس اضيأ “ناه
 « لاحلا ىف كلذ هيلا ىحوأ ناك هنأ رهاظلاف كلذك نينثالا نأب باجأو ةئالثلا ركذ دعب نينئالا نع لتس امل اپ هند
 جرخم هموهفم نآل ادج ادعبتسم كلذ دعب ةئالثلا ىلع راصتقالا ناك كاذک ناكاذإو : هريغو لاطب نبا مزج كلذبو

 دق معن « هيف ثحبلا أيس ا انه ربتعم وهو ددعلا موهفمب لوقلا ىلع ءانب ىحولاب کلا كلذ اهل تبث نرذللا نينثالا
 نع لأس رمع نأ ةديرب ثيدح نم رازلاو مك احلا یورو « كلذ نع لأس نم هنأ هللا دبع نب راج ثیدح ىف مدقت

 هللا لوسر اب : رمع لاف . ةنجلا هللا هلخدأ الإ دالوأ ةثالث هل تومب ةأرما الو *یرما نم ام » هظفل و اضيأ كلذ

 لع مزاتسب ال كاذب ءامنلا باطخ نآل هددعت ىف دعب ال اذهو , دانسإلا حيحص مكاحلا لاق . « نانثاو.: لاق ؟ نانثاو
 نم ةيباحصلا نآل ةجع سيل ددعلا موبفم نأ ىلع لدن اذه : ضايعل اعبت نيتلا نبا لاق ( نانثاو ) هلوق . هب لاجرلا
 لاق اذك , هنلأسف كلذ تزوج اهنكل ةلالثلا ادع امع اهدنع كسلا تنال هتربتعا ول ذإ هربتعت مو ناسللا لهأ
 ىه امنإو ةينيقي تسيل ددعلا موبفم ةلالد نأ قيقحتلاو « لأست مل هريتعت ملول ذا ددملا موهفم تربتعاابنآ رهاظلاو
 ظعبف ةرثكلا بتارم لوأ اهنأل ركذلاب ةئالثلا تصخ امإو : ىطرقلا لاق . كلذ نع لاؤسلا حقو مث نمو « ةلمتح
 : ليق اک ةداعلاك ريصت ابال ةبيصملا مأ فخم دقف املع داز اذإ اماف < رجالا ركب ةبيصملا

 نيئثالا ىف مث ةثالشلا ف روکذلا رجألا راصحنا ىلإ هنم ريصم اذهو . ىهتا . هل عارأ ام ىتح نيبلاب تعور
 ةعفد اوتام نإ مجنال ةرورض ةثالث هل تام دقف ةم رآ هل تام نم ناف « ديدش دومج وهو « ةسخلاو ةعبرالا فالخت
 لصع رجآلا ناف دحاو دعب ادحاو اوتام ناو « دشأ كلذب ةبيصملا نأب ءافخ الو « ةدايزو ةثالث هل تام دقف ةدحاو
 رجالا كلذ هنع عفتر نأ عبارلا هل تام نإ هنأ ىطرقلا لوق ىلع مزلیف « قداصلا دعو ىضتقمي ثلاثلا توم دنع هل
 كلذ ديؤيو « ىرحأو ىلوأ باب نم اهقوف اف ةعبرالا ربخلا.لوانت نأ قحلاو , اداسف اذهب نکو ةبيصملا ددجت عم
 لاقو . لعأ هللاو ظعا رجالا ناك ترک اذإ ةبيصملا ذإ مدنع مولعملاك هن ال ابقوف ام الو ةعبرألا نع | ولأسي مل مهنأ
 « كلذ وحن و بحلا ةدشو بلقلا ةقررةدايز نم باصملا لاح قارتفاب كلذ ىف لاحلا قرتفي نأ لمتحي : اضيأ ىطرقلا
 "ااو ىأ « نانو , لاقف ؟ کلا ام نانثا تام اذاو ىأ « نانو ه هلوق : ( هیت ) . كلذ نع باوجلا انمدق دقو
 ةياود قو « نينا كح امو ىأ « بصنلاب نينئاو ه هجولا اذه نم ملم ةياور ىف عقوو . كلذك مكحلاف نانثا تام
 هنآ لاطب نبا نع لقنلا مدقت دقو « نينثالاو ةثالثلا كح نيب ةيوسنلا ىف رهاظ وهو « نانثا وأ اهركذ مدقتملا لهس
 نوكي نأ لمتحو « نيع ةفرط نم عرسأ ىف ىحولا هيلع لزني نأ دعب الو , لاحلا ىف كلذب هيلا ىحوأ هنأ ىلع لوم
 عقو اك ةثالثلا توم نم شک أ ابلاغ نينثالا توم نآل اولكتي نأ مهيلغ قفشأ هنكل الصاح كلاب هدنع ملعلا ناك
 لاتو ) هلق ٠ لعأ هللاو باوج لا نم دب نكي مل كلذ نع لمس ال مث مدیحونلاب ةداهشلا ىف هريغو ذاعم ثيدح ىف
 ىل نبا نع ىنيزعي خاص وبأىفاتأ : لاق ىتاهبصالا|نب نمحرلا دبع أنث دح د ظفلب هنع ةبيش ىبأ نبا هلصو ( حلا كيرش
 نم اباجح ام اوناک الإ طارفأ ئال نفدت ةأ ما نم ام : لاق مب ىنلا نأ ةريره ىبأو ديعس ىلأ نع ثدحي ذخأف
 مل نم , ةريره وبأ لاق . دحاولا نع هلأست لو « نينئاو : لاق « نينثا تمدق هللا لوسر اي : ةأسما تلاقف . رانلا
 ةريره ابأ نآ, دارملا نوكي نأ لمت<و < ةفوقوم ةربره ی نع ةدايزلا هذه نأ هرهاظ قايسا اذهو « ثنحلا غلبي
 ملا ىف مدقت دقو « اضيأ عوفرم وهو ديقلا اذه هثيدح ىف ةريره وبأ دازو « عوفرملا قايسلا يلع اقفتا ديعس ابأو



 ۱۳۳ ۱ ۱ - ۲ تیم ا

 ةرب ره ىبأ نع مزاح ايأ تعمس قاهبصالا نبا نعو 0 هرخآ ف لاقو لوالا دانسالاپ ةيعش نع :ىرخأ قيرط نم

 ةتباث اهنكل , رظن هظفح فو كيرش ةاور نم ديعس ىنأ ثيدح ىف ةدايزلا هذهو « ثنحلا اوفلی مل ةثالث : لاقو

 قأيو بابلا لوأ ىف هب قلعتي ام مدقت « دحاولا نع هلأست مو » هلوقو . ىنامصالا نبا نع ةبعش ةباور نم سم دنع

 ىف قاقرلا باتك ىف كلذ ىلع ةدايز قأيو « زئانجلا باتك رخاوأ ىف « تيملا ىلع سانلا ءانث باب » ىف كلذ ديزم

 ( ىلع انثدح ) هلق ثلاثلا ثيدحلا . دحاولا دلولا لوانتب یصلا ¿ نأو یصلا توم هيف ىذلا ثيدحلا ىلع مالكلا

 انه. یزمل  فارطألا » » ىف عقو ( اولا نم ةلال سل توم ال ) هلق ٠ ةنييع نا وه نایفسو . ىنيدملا نا وه

 ةدنافو , رخآلا قیرطلا نام ىف ىه امإو مس الو یراخبلا دنع ةنيبع نبا ةياور ىف تسيل و « ثنحلا اوغلبي مله

 ءاسنلا هلومشل « خلا لل تومب ال  هلوق ىف مومعلا نم اهقايس ىف ام اضيأ ةريره ىبأ نع ةريخالا قيرطلا هذه دارا

 دعب بصني عراضملا لعفلا نال بصنلاب ( رانلا جليف ) هلو . ءاسنلاب ةديقم اپناف ةيضاملا هتیاور فالخ , لاجرلاو
 زوحيال ذا انه ةيبنس الو ةيببس اهدعب امو ءافلا لبق ام نيب نوكي نأ هطرش نأ ىبطلا كح نکل < نأ ريدقتب ىلا

 هريرقت و حمجلل ىلا واولا ىتعمب ءافلا امل و : لاق ؛ رانلا مهدلو نم جولول اببس همدع الو دال والا توم نوكي نأ

 ةعامج هاقلت دق اذهو « بصنلاب ةياورلا تناك نإ كلذ نع ديعال .دانلا هج ولوو هدإو نم ةثالث توم مسمل عمت ال

 نأكف « تابثإ ىننلا دعب ءانثتسالا نال ءانثتسالا ىلا رظنلاب ةلصاح ةيبدلا نال رظن هيفو « هيلع هورقأو یبطلا نع

 ترم اهنم رومأب عقب هفیفخت و ماع جولولا نال رهاظ وهو« دالوالا توه نع ببسم ج ولولا فيفخت نأ ىنعملا

 لكأ خیشل قراشلا حرش ىف تدجوو « رظن هيف عمجلل ىنلا واولا ىنممب ءافلا نأ نم هاعدا امو « هطرشب دالوالا

 نال لوألا بقع قاشلا نوكي نأ ةفصب امهعوقو' ین هنأكف لوالا بقع لصحم مل ىناثلا لعفلا نأ ىنعملا نيدلا

 توم بقع رانلا جولو دجوب ال هانعف عفرلاب ةياورلا تناك ناو : ىبطلا لاق ۰ توملا بقع جولولا ین دوصقملا
 توع ال » ظفاب روذنلاو نام الا ىف أيس اک یرهزلا نع كلام ةيارر ىف عقوو . ىهتنا اريسي ارادقم الإ دالوألا

 ةلحت الإ ) هلوق < مع هللاو امزج عفرلاب هسم هلوقو « مسقلا ةلحت الإ رانلا هست دلولا نم ةثالث نيدلسملا نم دحآل
 اهرفك ىأ نيول للح ردصم وهو نیا وهو مسقلا هب هب لحني ام ىأ مال ديذشتو ةلمهملا رسكو انشا حتفب ( مقا

 هب تللح ام ردق ىأ مسقلا ةلحت هتامف لاقي ةغللا لهأ لاتر فاش ثلاثلاو ءاه ريغب الحت و ةلحت و اليلحت للح لاقي

 ليقف مسقلا اذج دارملا ف فلتخا : ىطرقلا لاقو . اهترربأ ىأ ةلحت مسقلا تللح : ىناطخلا لاقو « غلابآ لو یی

 اذهو اهدورو سأل ليلقتلا هانعم امنو هنيعب مسق هب نعي مل لیقو « لوألا للغ روپا ٠ نيعم ريغ لیقو نيعم وه

  برضلا ىف غلابت مل اذإ الیلح الإ هتبرض ام لوقت و ؛ ةلآلا ليلحتل الإ اذه ماني ال : لوقت اذه ىف لمعتي ظفلاا

 دقو « مسقلا ةلحت الو آريثك الو اليلق رانلا هسمت ال ىأ واولا ىنممب ءانثتسالا : لیقو . هورکم هنم هبيصي اردق ىأ
 ( لظ رم الإ نولسرملا ئدل فاخ ال إل ىلاعت هلوق هنم اولعجو واولا ىنعمب الإ ءىجب شفخالاو ءارفلا زوج .

 لاق ( اهدراو الإ کنم ناو ) ىلاصت هلوق هب دارلا : اولاقو < هريغو ديبع وبأ مزج هيو روهجلا لوق لوالاو
 لجرلا هب للحي ام ردق الإ زاوجلا كلذ نوكي الو ازاتجم ابلخدب هنكلو اهب بقاعيل رانلا لخدب ال هانعم : ىناطخلا

 ىنعي « مسقلا ةلحت الإ » ثيدحلا اذه رخآ ىف ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع دنع عقو ام كلذ ىلع لديو « هنيمب .
 نمو ( اهدراو الإ کنم ناو إل نايفس أرق مع : هرخآ ىف ةنييع نب نايفس نع روصنم نب ديعس ناس ىفو . دورولا



 نب اجلا باتک ۔ مم ١

 م اهدراو الإ کنم ناو ) ىلاعت هلوق : لات ؟ مسقلا ةلحت امو ليق : هرخآ ىف ىرهزلا نع لاص نب ةعمز قيرط

 نب كلملا دبع ءاكح اذكو ( اهدراو الإ کنم ناو ) هللا دبع وبأ لاق ٠ لصالا فة رك ةياوز نم حقو اذكو

 كثيدح نم ىتاريطلا هاور ثيدحلا اذه ف ىرخأ قیرط نم هوحن دروو ؛ ٹی دملا اذه ربسقت ىف كلام نع بيبح

 « ليبس ساع الإ دانلا درب ۸ فحل ا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تام نم د اعوفرم یراصن الا رشب نب نجرلا. دبغ

 نع ىنهجلا سفأ نب ذاعم نب لس ثيدح نم یناربطلا هجرخآ رخآ فيدح نم هلثم ءاجو , طارصلا ىلع زازجلا ىنعي

 لات لجو زع هللا ناف مسقلا ةلحت الإ هنیعب راذلا رب مل اعوطتم هللا ليس ىف نيملسملا ءارو سرح نم » اعوفرم هيبأ

 فوطعم ليقو « کنم نإ ها و ىأ ردهم وه ليقف ةبآلا نم مسقلا عضوم ىف فلتخاو . (امدراو الإ کنم نار)

 ىلاصت هلوق نم دافتس وه ليقو ۰ كنم نإ كبرو ىأ ( مهنرشحنل كبروف ) ىلاعت هلوق ىف ىضاملا مسقلا ىلع

 ىنأ نبا قيرط نمو دوعسم نا نع ةرم قيرط نم هريغو یاربطلا هاور اذك ايجاو اممق ىأ ( ايضقم اح )

 مسقلاب دارلا نوکی نأ لمتحم : ییطل لاقو « ةبآلا هذه ريسفت ىف ةداتق نع دیعس قیرط نمو دهاجب نع حبجن

 ةر اذپف ( کنم ناو  هلوقل ريرقتو ليبذت ( كبر ىلع ناك إل هلوق ناف ۰ قايسلا نم تبلاو عطقلا ىلع لد ام

 لوخدلا وه ليقف . ةيالا ىف دورولاب دارلا ف فلسلا فلتخاو « تابئالاو ىننلاب ءانثتسالا .ىجم غلبآ لب عقلا

 قاسنلاو دحآ یورو « هركذف سابع نبا نم عمس نم ىنربخأ رانید نب ورم نع ةنيبع نبا نع قازرلا دبع ىور

 ادو نيسنمؤملا ىلع نوكتف اهلخد الإ رجاف الو رب قبي ال لوخدلا دورولا , اعوفرم رباج ثيدح نم ماحلاو

 ابن ودرب لاق دوعسم نب هللا دبع نع ثدحي ةرم تعم ىدسلا قيرط نم متاح ىنأ نباو ىذمزتلا یورو « « امالسو

 قدص : لاق « هعفري ليئارسا نإ : ةبمشل تلق یدهم نب نمحرلا دبع لاق ۰ محلامعأب اهنع نوردصي مث اهنوجاب وأ
 دورولاب دارلا ليقو ءاعوفرم لیئارس] نع ىموم نب هللا ديبع نع ديمح نب دبع نع یذمرلا هاور مث . هعدأ ادمعو

 هللا دبع نع صوحألا ىبأ قيرط نهو « ةربره بأ نع ديعس نب رشب قبرط نم هريغو ىريطلا هاور اهلع رملا

 « اتم ىلع مهلك نووتسي ه دازو رابحآلا بمک قیرط نمو « ةداتق نع ديعسو رمعم قيرط نمو ؛ دومسم نبا
 ىف درو ام حصأ نالوقلا ناذهو « مهئادبأ ةيدن نونمولا جرخيف « ىناحأ ىعدو كباحصأ کسمآ : دانم ىداني مث

 ن٠ ینعم ىف طارصلا قوف الع راملا نأ هبجوو < دورملا نع هب زوجت لومخدلاب يع نم نآل « امهنيب ىفانت الو كلذ

 دنع كلذ ليصفت یتأبس اك قربلا عملك ب نم ةجرد مالعأف مهاعأ فالتخاب ةرالا لاوحأ فلتخت نكل « اهلخد

 نا » رشبم مأ ثيدح نم لسم هاور ام ليوأتلا اذه ةع دبی و « یلاعت هللا ءاش نإ قاقرلا ىف ةعافشلا ثيدحح حرش

 ( اهدراو الإ منم نار و لوقب هللا سیل آ : رانلا ةيديدحلا دهش دحأ لخد ال : لاق ال مع ىنلل تلاق ةصفح

 صتخم دورولآ لاق نم لوق فعض نايب اذه ىفو «ةبآلا ( اوقتا نيذلا یجنن مث ) لوقي ىلاعت هللا سيلأ : اهل لاقف

 نمولا بيصي ام امدورو ىنعم لاق نمو اپلع فارشالا ءانعم لاق نمو ابنم وندلا دورولا ىنعم لات نمو رافکلا

 نم بالا ثيدح فو . ملعأ هاو ثيداحألا ةيقب هيفانب الو ديعبب سيل ريخألا اذه نأ لع « ىملا نم ايندلا ىف

 ءان الا محد الو ءانب الل تحر لضفب ءابالل رفغي هللا نأ دعبي هال ةنج لا ىف نیلسلا دالؤأ نأ مدقت ام ريغ دئاوغلا

 باتك رخاوأ ىف كلذ ىف ثحبلا یأیسو ةليلق ةفئاط تفقوو روبجلا هل ةئجلا ىف نيملسملا دالوأ نوکو . بلإملا هلا



 ۱۲ ۱۲۵۲-۱۲۵۳ قثيدحلا

 كلامل افالخ هنيمب ترب لق ولو ايش هنم لمف مث اذک (۱)لمفی ال نأ فلح نم نأ هيفو « ىلاعت هللا ءاش نإ زئانجلا

 هريغو ضايع هلاق

 ىربصا : ربقلا دنع ةأرفل لُجكرلا لوق صاب - ۷
 یا "رم » لاق هنع لا یفر كلام نب سنأ نع ثباث انثدح يعش انثدح مدا شو - ۰۲

 « یربصاو لا یتا : لاقف یکی یهو ربق دنع اب

 ۱ ]۷1۰4 ۵۱۳۰۲ «۱۲۸۴ : ىف هفارطآ - ۱۳۰۲ ثيدحلا]

 حضویل لجرلا هلوقب ريع : هلصحم ام ريثما نب نيزلا لاق ( ىربصا : ىقلا دنع ةأرلل لجرلا لوق باب ) هلق

 ةمجرتلا عضومو : لاق , هيف یه ال بسانملا ذتنیح رسينملا هلال ىوقتلا نود ريملا ركذ ىلع رصتقاو . هريغو ظعولا

 نأو ةيزعت وأ ةظعوم وأ رکشم نع یبن وأ فورعمب ىمأ وه ام كلذ لثم ىف ءاسنلا لاجرلا ةبطاخم زاوج هقفلا نم

 اذه قأیس ( مدآ انئدح ) هلق ۰ لعأ هللاو ةينيدلا طاصلا نم هيلع بترتپ ال ةباش نود زوجهب صتخم ال كلذ
 هيلع مالکلا قأيسو « ابا نبرشع ىلع ةدايز دعب « روبقلا ةرايز باب » ىف اذه نم متأ هنيعب دانسالا اذه ثيدحلا

 « ةظعوملاب ةأرملا لجرلا ةبطاخم نم امهنيب ام عماجل ابلبق ال ةمجرنلا هذه ةيسانمو . ىلاعت هللا ءاش نإ نوسم كانه
 امل مثإلا نم اهيهرب ام اهتبطاخم اذه ینو « اهتبيصم تبستحا اذإ رجالا ىف ابغرب ام اهتبطاخم زاوج لوألا ىف نال

 لعأ هللاو.. ىوقتلا ناني ربصلا مدع نأ ىلا ةراشالا نم ثيدحلا هئمضت
 ۰ ك5 3" 4 2

 ردسلاو والاب هئوضوو تيما لسغ ببساب - ۸

 اتو ىو « هلو « دیز نب ديمسل ًانبا امهنع هلا ىضر ره نیا طنحو

 هتم ام است ناک ول: دم س لاقو . تیم الو ايح جت ال ملل : امهنع "فا یطر سایه "نا لاقو
, 7 ۱ 0 

 « سن ال نمؤلا » للي یبلا لاقو
 مآ نع نيري نب دمع نع نیت بوي أ نع كلام ا لاق هلل دبع نب ليعامسإ شرم - ۲۳

 وأ اثالث اهتلسغا : لاقف هتنبا تف وت نيح هب هللا لوسر انیلع لخد » تلاق امنع ا "یضر ةيراصنألا ٌةّيطع 5 م: ۰ و د ا ۰ ما گر 5°

 اذاو . روفاك نم اش وأ ًاروفاك ةرخآلا ىف نلمجاو ¢ ردسو وا٤ كلذ نتيأر نإ كلذ نم رثك أ وأ اسخ

 « هرازإ ىنمت « هاب ابن "رمشآ : لاقف هَوقح اناطعأف « ءانذ 1 انغرف املف . ىنذآف نتخرف

 ضرف تيملا لسغ نأ ىلع عامجإلا یوونلا لقن دقو « هکح نايب ىأ ( هنوضوو یسلا لسغ باب ) هلو
 نكل و « ةنس هنأ لسم حرش ىف حجر ىطرقلا نا ىح ةيكل ملا دنع روهشم فالخلا ناف « ديدش لوهذ وهو « ةيافك

 لعأ هاو . مالكلا ميقتي كلذيو « یننفا فرح طافساب « لمفي نأ » باوصلاو « خسفلا ىف اذك ( ) ١



 نئانجلا باتک - ۲ ۱۳۹
 .  ریطلا رهاطلا لسغو « لمعلاو لوقاا هب دراوت دقو , كلذب لقي ۸ نم ىلع ىبرعلا نبا در دقو . هبوجو ىلع روما

 لمتحيف ثيدح هل تأي لو ءوضولا, مجرت : ةيشاحلا ىف رينملا نب لاقف ( هئوضوو ) هلوق امأو . هاوس نمي فيكف
 ىأ لسافلا ءوضو دارأ وأ , ةبانجلا لسفک لاسغألا نم دوپملا ىلع لذنم هناال لسفلا نم ءوضولا عازتتا ديري نأ

 لاقي نأ الا دعب ركذ هل مدقتي مو لساغلا ىلع ريمضلا دوع فو . یبتنا رمع نبا رثأ قاس اذهلو « ءوضو همزلپ ال

 ربظي ىذلاو « هجتيف فوذحلا ىلع ريمضلا دوعیف هسفنب كلذ ىلوتي ال تسلا نال تملا یلا لس باب ةمجرتلا رب دقت

 عضاومو اهنمامب نأديا » اضيأ ةيطع مأ ثيدح ىف ابيرق ىتأيسف ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام ىلإ هتدامک راشآ هنأ
 لسغ ىف عرشي اک ءوضولا ءاضعأب ةءادبلا درو امناو ادرجم هب سالا دري مل ءوضولا نأ دارآ هنأكف ؛ « اهنم ءوضولا

 نب نيزلا لاق ( ردسلاو ءالاب ) هلق . لسفلاب ملا دورول *یزجم ال ءوضولا ىلع راصتقالا نأ دارآ وأ  ةبانجلا
 اهنلسغا هلوقب قلعتي ردسو ءا« هلوق نال « بابلا ثيدحل قباطم وهو ؛ تيملا لسغل ةلآ اهم امبلعج : دينملا
 ءالا نال « ريبطتلل ال فطظنتلل تسملا لس نأب رعشم وهو « للسغلا تارم نه ةرم لك ىف طاخم ردسلا نأ هرهاظو

 فصو ردسلا ريفي ال نأ لایتحال ,0©2كلذب افاضم ريصي ءاما نوک مرزا عنع دقو . ىنا هب رهطتي ال فاضلا

 ءام ىف ردسلا لمجم : ىطرقلا لاقو . كلذ اب ال ربا ظفل ناف ةرم لك ىف ءالاب لسفي مث ردسلاب كعع نأب ءا

 نأ رذناا نیا کحو . ةلسغ هذبف « حارقلا ءال هيلع بصي مث هدسج هب كادب و هتوغد جرخت نأ ىلا ضخضخمو
 كلذ ركنأ اتا نع ىكحو . قلطلا هفصو ريغتيف ءاملا جزاع المل ىأ ءاما ىف ردسلا تاقرو حرطت : | ولاق اهوق

 نيريس نبا نع ةداتق قيرط نم دواد وبأ هاور |« كلذ ىف درو ٠١ ىلعأو . ردسلاو ءالاب ةرم لك ىف لسغي : لاقو

 ناك : ربا دبع نبا لاق . روفاكلاو ءالاب ةثلاثلاو نيترم ردسلاو ءاملاب لسفيف ةيطع مآ نع لسغلا ذخأي ناك هنأ

 وأ ردسلاو ءاملاب ةيناثلاو حارقا ءالاب ىلوآلا لاق نم ىبرعلا نبا لاقو . كلذب نيعباتلا لعأ نم ني ريس نبا ناك لاقي
 ءاملاب تالسغلا ىدحا عقت نأ دارآ هلئاق نأكو . ه١ ثردحلا ظفا ىف وه سيلف روفاكلاو ءاملاب ةثلاثلاو سكعلا

 ىضرفلا ناو نابعش نبا تیدحا رهاظب كس و . الف فاضلا امأو . ةقيقألا ىف ربطملا هناال قاطاا فرصلا

 الو اولاق  هوحو درولا ءاک فاضملا ءالاب ”ىرجيف فيظنتا وه 16] تيملا لغ : اولاقف ةركلاملا نم امهريغو

 ةبجاولا لاسغالا ةيقب ىف طرتشي ام هيف طرتشي یدیعت لسغ هنأ روبجلا دنع روهشملاو « فرساا ةبج نه هركي

 وه نه لدغ عرشپ ال نأ همزال نآل رظن هيفو « ةبانج هيلع نوكي نأ لاهتحال اطايتحا عرش : ليقو . ةبودنملاو
 حتفپ طاح ( ًاضوتب مو ىلصو هلو ديز نب ديعسا انبا رمع نبا طنحو ) هل . عامجإلا فالخ وهو غولبلا نود

 أطوملا ىف كلا هلو دقو « ةصاخ تيملا بيطلا نم طلع ءىش لک وهو طرذلا, هبيط ىأ ةليقثلا نونلاو ةلمبملا
 ش نالاو ینا اش مو ىلصف دجسلا لخد مث هلو دیز نب دیعسا ایا طنح ربع نب هللا دبع نأ عفان نع

 هللا دبع ىأر هنأ فان نع ثيللا نع ىسوم نب ءالعلا مهجلا ىلأ ةخسف ىف هانيور كاذک  نءرلا دبع هما روك ذلا

 فنصاا نأ ةرج نم ةجرتل اب هدعب امو رثآلا اذه قلعت : لق . هركذف ديز نب ديعس نب نجرلا دبع طنح رمع نبا

 مدحو ءاملا الو ردسلاو ءاملا هرهطي مل اج ناكول هال ديعتلل وه ۱4] هلغ نأو توملاب سجني ال نهؤملا نأ یر

 ارهاط هيلإ فاضاا ناك اذإ هل ابا ءالا مسا ماد ام روبط فاشلا ءالا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىف نإ : لاقي نأ باوصا" )١(
 حرش ىف ىبرعلا نبأ نع هلثم ىتأيس م <« هللا امبجر فلا نبا ةمالما هذيملتو ةيمبت نب سابعلا وبأ كلذ راتخا دقو « هوحنو ردسلاك
 ۱ لعأ تاو ۱۲٩ س يالا ثيدحلا



 ۱۳۷ ۱۲۵۰۳ ثيدحلا

 قیرط نم دواد وبأ هاور ام فيعضت ىلا راشأ هنأكو « هئاضعأ نم هسم ام لسغل و رمع نبا هسم ام اجي ناک ولو

 ريمع نب ورمع الإ تاقث هتاور « أضوتيلف هلح نمو لستغيلف تبلا لسغ نم» اعوفرم ةريره بأ نع ريمع نب ورع
 وهو 2 هوحن ةريره ىلأ نع هيبأ نع اص ىنأ نب ليهس قيرط نم نابح ناو یذهرتلا یورو « فور سياف

 ةريره نأ نع باوصلا : هيبأ نع متاح ىلأ نبا لاقو . هزع هللا ىضر ةريره ی نم هعمسو مل اص ابأ نال لواعم
 : هضرات ىف کاجل ا ءاكح ايف ىلهذلا لاقو . هفعان نيبي لو ؛ خوسنم اذه : هجيرخت دمب دواد وبأ لاقو . فوقوم
 روصتم نب ديعس هلصو )خا اههنع هللا یضر سابع نبا ںاقو ) هلو . تباث ثيدح لسشغرلف اتم لسغ نميف سيل

 نمؤملا ناف مک اتوم اوسجنت ال : لاق امهنع هلا ىضر سابع نیا نع ءاطع نع رانید نب ورع نع نايفس انئدح د
 ىح نب نمحرلا دبع ةياور نم ىطقرادلا هجرخأ اعوفر٠ ىور دقو ؛ حیح هدانسا « اتيم الو ايح سجني سيل

 فنصم ىف ىذلاو « نايم نع ةبيش ىنأ ىنبا نامثعو ركب بأ قيرط نم مك احلا هجرخآ كلذكو « نايفس نع ىوزخنلا
 نب ورع قيرط نم اضيأ اعوفرم هوحن کالا یورو ؛ روصنم نب ديعس هاور اک فرقوم نایفس نع ةيبش ىبأ نبا
 ‹ سجن eel اولوقت ال ىأ «کاتوم اوسجتت ال » هلوقو « امهنع هلا یضر سايع نبا نع ةمزکع نع ورع ىنأ

 لاقو » تقولا أو لیصالا ةياور ىف عقو ( هتسسم ام ا ناك ول دعس لاقو ) هلق . مجلا حتفب سجني هلوقو
 دعس تنب ةشئاع قيرا نم ةييش يأ نبا هجرخآ كلذك صاقو ىبأ نإ دعس وهو ىلوأ لرآلاو ءاي ةدايزب « ديعس
 ىتأ مث , هطنحو هنفکو هلضف ه.اج قيقعلاب وهو ورمع نب ديز نب ديعس ةزان<  اهابأ ىنعت دعس نذوآ و تلاق
 تدجو دقو « رجلا نم تلستغا ینکل و « هتسسم ام اسحن ناك ولو « هلسغ نم لستغأ مل : لاق مث لستغاف هراد
 بيسملا نب ديعس لاق : لاق ىندملا دقاو ىلأ قيرط نم هدئاوف ىف هوم هجرخأ كلذ نم انیش بيسملا نب ديعس نع

 هآر نم ىلع سبتلب نأ ىثخ المع لمع اذإ الا ىغبني هنأ دئاوفلا نم دعس رثأ یفو . هسمأ مل سجن هنأ تملع ول

 نم فرط اذه ( سجني ال نمؤملا : لب ىنلا لاقو ) هلوق ٠ ىلع ريغ ىلع هولمح الثا سالا ةقيق مهلعي نأ
 نأ هب لالدتسالا هجوو « للا باك نم « قوسلا ىف یشع بنجلا باب » ىف الوصوم مدقت ةريره يال ثيدح
 « لبق روكذملا سابع نبا ثيدح كلذ نيب دقو « سجن ريغ وهف قاب تناك اذإو توملاب بلست ال ناءازلا ةفص

 كلذب دارأو . ىراخبلا وه هللا دبع وبأو . ینا « رذقلا سجنلا : هللا دبع وبأ لاق » انه ىناغصلا ةخسن ىف عقوو

 جرج نبا ةياور ىف ( نيريس نب دمع نع بويأ نع ) هلو . اذاجمو ةقيقح ملا نع سجالا وهو فصولا اذه ین
 اک نيريس تنب ةصفح نع اضيأ بويأ هاور دقو « راعشالا فيك باب » ىف قأيسو « نيريس نبأ تمم بويأ نع
 اک دمج هظفحي لام ةصفح هنم تظفحو « نيريس ىنبأ ةصفحو دم ىلع ةيطع مأ تردح رادمو « باوبأ دعب أيس
 . ملا لوع هيلعو ةيطع مآ ثيدح رم ىلعأ تيبلل لسغلا ثيداحأ ىف سيل : رذنملا نبا لاق . انيبم ىنأيس
 ' نعياب: ىتاللا راصن الا نم ةأرما ةيطع مآ تءاج » ةروكذملا جرج نبا ةياور ىف ( ةيراصن الا ةيطع مأ نع ) هلوق
 ةرصبلا مدقف « زاغ ناك هنأكو همسا تفرع ام نبالا اذهو « هكردتت لف ۱۸ انبا ردابت ةرصبلا تمدق مللي هللا لوسر
 نأ ىلع لدي ام دادح الا ق قأیسو هاقلت نأ لبق تاف هيلا تلحرف ضيرم وه و همودق ةنيدملاب یهو ةيطع مأ غلبف

 پف دوپشلاو . ةدحومو ةلمبم و نو: ةبيسن ابعسا نآ ةمدقملا ىف مدقت دقو « نيموي وأ مویب هتوم دعب ناک اپمودق

 رهاطو نيعم نب ىع نع لبصألا هطبض اذکو یخرساا نع رذ ىنأ ةياور ىف كلذ عقو هلو حتفب ليقو « ريغصتلا



 زئانجلا باتک مع ۱۳۸

 اذکو هذه لت نا یو بوبأ سل یر  (هنب توت نیس ) هلوق ةقاعملا لا ن ل هع تا

 « لسفلا ىف ةوسفلا عرش نيح لخد هنأ دارلا نأب منيب عمو هتتب لسغن نحنو انیلع لخد » خرج نبا ةياور ىف
 تائب ىدحأ تامد ةهفح 5 ناسو نب ماشم ةياور نم هظفلو < ةا ناک اپ نهم نآ یاسنلا دنغو

 روهشلاو « ةامسم یراخبلا تایاور نم “ىش ىف عمت مل ( هتنبا ) هلوق . « اهلسغا لاقف انیلا لس راف هلي هللا لوسر

 تناکو < ب ىنلا تانب رک أ یهو ٠ ةالصلا ىف اهركذ مدقت ىلا ةمامأ ةدلاو عيبرلا نب ىصاعلا ىبأ جوز بنيز اهآ

 لوحألا مصاع قيرط نم لاسم دنع اذه ىف ةایسم تدرو دقو « نام ةنس لر ىف ليذلا ىف ىربطلا هاکح ایف اهتافو

 « ثيدحلا ركذف «اهنلسغا : مل هللا لوسر لاق مل هلا لوسر تنب بنیز تنام ا تلاق ةيطع مأ نع ةصفح نع
 نبا کش كلذ ىف فاوخ دقو ؛ هذه مصاع ةباور ىف الإ ةامسم دمع نع الو ةصفح نع قرطلا نم “ىش ىف امرآ لو

 ىرذنملا هبقعتو « هدنتسم ركذي لو ناثع جوز موثلك مأ ةروكذملا تنبلا نأب مزج هنأ حراشلا ىدوادلا نع نيتلا

 ىوونلا هازعو « ةيقر ذدنيح .تيفوت ىلا ناف هنم طاغ وهو < اهدهشي ملف ردبب ب ىذلاو تيفوت موثاك مأ نأب

 باهولا درد نع ةبيش ىبأ نب ركب ىلأ نع هجام نبأ هجرخأ دقف ديدش روصق وهو « ريسلا لهأ ضعبا ضايعل اعبت

 رظن هيفو « نيخيشلا طرش ىلع دان-الا اذهو « موثلك مأ هتنبآ لسفن نحنو انيلع لخد » هظفل و بويأ نع ققثلا

 نيديس نب دم نع ىعازوألا قيرط نم لاوكشب نبال « تامهملا » ىف عقو اذكو «راعشإلا فيك باب » ىف ىفأيس

 هيفو موثلك مأ امتأ ىذمرتلا عز : ىاطلغم طخ تأرقو , ثيدحلا « موثلك مأ لسغ نميف تذكو تلاق ةيطع مأ نع

 لاجرلا بأ قيرط نم ةرهاطلا ةيرذلا ىف یالودلا ىور دقو . كلذ نم اتیش ىذمرقلا ىف رأ لو « لاق اذك . رظن

 قرط نم هيمن كلذ حیجرت یوعد نكميف ثيدحلا و ینا ةنبأ مرثلک مأ لسغ نم تناك ةيطع مآ نأ ةرع نع

 ةلساف تناك اهنأب اجرت ىف هللا همحر ربأا دبع نبا مرج دقف <« امیج امهترضح نوکت نأب عملا نکع و « ةددعتم

 ءاسآ قيرط نم اضيأ ةرهالعلا ةيرذلا ىف ۰ اهريغ ثالث امعم نرضح ىتاللا ةوسنلا ةيمسن ل نم ىل عقوو ؛ تاتيملا

 فن اق تنب ىل-يل ثيدح نم دواد بالو . بلطملا دبع تاب ةيفص انعمو : تلاق ایاسغ نم تناك اهنأ سبع تنب

 ترضح ابن ىلا *یوب اثيش ملس ما ثيدح نم قارطا یورو . اباسغ نميف تنك : تلاق ةيفقثلا ءافو نونو فاقب

 ةياور ىف اهتیمست نأ ىلع لدي اذهو . هنانب ىأ ىردأ الو : نيريس نبا لوق باوبأ ةسمخ دعب ىقأيسو « اضيأ كلذ

 لسغ بوجو ىلع هب لدتسا : ةزيزب نبا لاق ( اهنلسا ) هلوق . لعأ هاو نيريس نبا نود م هريغو هجام نبا

 تبثف ‹ حجر ىتاثلاو < ددصلا وأ لسفلا ىلا عجرب له « كلذ نتيأر نإ ه دعب امف هلوق نأ ىلع ىنبم وهو « تيملا

 لالدتسالا فقوتيف « ءاملعلا بهاذم نم روپشلا ىلع بوجولا سيا اثالث هلوق نكل : ديعلا قيقد نبا لاق . ىعدملا

 تحت الخاد نوکپ نأ دي الف هسفنب لقتسم ريغ ءاثالث » هلوق نأل دحاو ظفلب نیفلتخلا نيينمملا ةدارا زيوحت ىلع هب
 دعاوقو . ىهتا داتیالا ىلا ةبسنلاب بدلاو « لسغلا لصأ ىلا ةبسنلاب بوجولا مالا ظفلب داريف الا ةغيص
 *ىث هن» جرخ نإ : اولاتو ثالثلا باحيإ ىلا یزلاو رهاظلا لهأو نويفوكلا بهذ مث نمو . كلذ ىبأت ال ةيعفاشلا

 دبع هجرخأ هلثم نسحلا نع ءاجو . ثيدحلا رهاظل فلاخم وهو « تبلا لسغ داعي الو همضوم لسغي كلذ دعب
 "یش هنم جرخ ناف , اسمن دعب “یش هنم جرخ ناف امالث لسغي » لاق نيريس نبا رع ناسح نب ماشه نع قازرلا

 . « ثالثلا ىلع .دزب لو جرخ ام لسغ “ىش هتم جرخ ناف « اثالث لسغي , نسحلا لاقو ماشه لاق « امبس لسغ



 ۳۹ ۱۲۵۴ ثيدحلا

 بيترتلل انه « وأ » و « اس وأ اال اتو اهناسغا  ةمفح نع ناسح نب ماشه ةياور ىف ( اس وأ انالث) هلق

 راتیالا نأ هلصاحو « اسمغن ةدايز ىلا نجتحا ناف اال نکسیلو ارتو اهتلسغا دارلا : یووناا لاق « ريمختلا ال

 نم بجاولاو « ءاقن إلا لصحم ىتح ارتو ديز الإو اهقوف ام عرشي اه ءاقنالا لصح ناف « ةيحتسم ثالثلاو بولطم "

 « اس وأ » هلوق ىف : ىبرعلا نبا لاقو . كلذ ىف دیعلا قیقد نا ثحم قيس دقو . ىهتا ندلل ةماع ةدحا و ةرم كلذ

 ( كلذ نم ثك أ وأ ) هلو . عبرالا نع تكسو سما ىلا ثالثلا نم نباقث هال راتيإلا وه عورشملا نأ ىلإ ةراشإ

 ءاعبه وأ اخ وأ انالث » هيلي ىذلا بابا ىف اک ةصفح نع بوبأ ةيأور ىف « تن وملل باط هنال فاكلا رسكب

 اماف اهاوس ام امأو « دواد یا ةباور ىف الإ كلذ نم رثك أب ريبعتلا اعبس هلوق دعب تاياورلا نم “یش ىف دأ لو

 هركف « دحآ لاق هو ۽ عبسلاب كلذ نم شک أ وأ هلوق ريسفت لمتحيف « كلذ نم ثك آ وأ , امإو « اعیس وأ ,

 نيريس نبا نأ ةداتق قب رط نم قاسو < عبسلا ةز واجع لاق ادحأ ملعأ ال : را دبع نا لاقو . حبسلا ىلع ةداب زلا

 لاقو . عبس كلذ نم شك أ نأ انيأرف : لاق « رثک اف الإو اسغالاو اثالث ةيطع مآ نع لسفلا ذخأي ناك

 ىلع ةدايزلا بحأ الف ءاملاب یخرتسی تبلا دمج نأ ىنغلب : رذنلا نبا لاقو . فرس عبسلا ىلع ةدايزلا : ىدرواملا

 اإ : رذزلا نبا لاقو .. ىهشتلا ال ةجاحلا بسع نهداهتجا ىلا ضيوؤتلا هانعم ( كلذ نيأر نا ( هلو . كلذ

 نأ.« نايأر نإ » هلوق لمت : لاق مهضعب نع نيتلا نبأ کحو , راتيإلا وهو روکذلا طرشلاب نهلا ىأرلا ضوف

 ءامب ) هلق . تکی ءاقنالاف الإ و كلذ نلعفت نأ نتيأر نإ هانعم نوكي نأ لمتحو « ةروكذملا دادعالا ىلا عجرب

 یبم وهو . یبتنا قالطالا ءاملا باسي ۸ اذإ فاضلا ءالا ربطتلا زاوج ىف لصأ اذه : ىلرعلا نبأ لاق ( ردسو

 نم كش وه ( روفاك نم اثیش وأ اروفاک ةرخالا ىف.ناعجاو ) هلق ۰ مدقت اک ريبطالل تيملا لسغ نأ حیحصلا ىلع

 ىف مزجو « هنم “یش لکب قدصف تابثالا قايس ىف ةركن هال ىناثلا ىلع لوح لوالاو « لاق نيتظفللا ىأ ىوارلا

 « دوبمآ لاق هيو ءاملا ف روفاكلا لمج هرهاظو « رج نا ةياور ىف اذكو <« لوالا قشلا هذه ىلت ىلا ةياورلا

 هلوك عم روفاكلا ىف ةكدملا لبق « فيفجتلاو لسغلا ءاهتنا دعب ىأ طونحلا ىف لمح امتإ : نويفوكلا و ىعخنلا لاقو

 و افیفج هيف نأ مريغو ةكئالملا نم رضح نم لجآل عضوملا ةحنار بيطب
 بيلصت ىف ةيصاخو ذوفن ةوقو ادیزب

 ةبيطلا حيبارألا ىوقأ وهو < هيلا داسفلا عارسا حلم و تالضفلا نم للحتي ام عدرو هنع ماوفا درطو تيملا ندب

 ماقم الثم كاملا موقي لهو « ءاملا هبهذأل الثم ىلوالا ىف ناك ول ذإ ةريخآلا ىف هل عج ىف رسلا وه اذهو « كلذ ىف

 ةدحا و ةيصاخ ولو هماقم هريغ ماق روفاکلا مدع اذ] لاقي دقو « الف الإو < معنف بیطتلا درج ىلا رظن نإ ؟ روفاكلا

 « رضامحلا نم باطخلا ةغيصب رثك للل اذک ( انغرف الف ) هلو : ینیلعآ ىأ ( ىتذآف نتغرف اذاف ) لوق . الثم

 فاق اهدعب  ليذه ةغا یهو اهرسک زوج و - ةلمهملا حتفب ( هوقح ) لوق . بئاغلا ةغيصب « نغرف الف » لیصالل و

 ىلع قلطأو « دازالا دقمم لصألا يف وةحلاو , ةيأورلا هذه رخآ ىف ارسفم عقو اک رازالا انه هب دارلاو ؛ ةئكاس

 « هداز] هرقح نم عزنف د ظفاب نيريس نب دم نع نوع نبا ةياور نم باوبأ ةثالث دعب ىتأيسو « ازاجي رازالا

 ىأ اهراعش هناعجا ىأ ( ها انرعشآ ) هلو ۰ هتقیقح ىلع اذه ىف وقحلاو
 اف 5 اهدسج لي ىذلا بوثلا

 الوأ هابإ نفواني مو لسغلا نم نغرفي نأ ىلا هعم رازإلا ريخأت ىف ةكملا لق « درفم باب ىف هتفص ىلع مالكلا

 كلربتلا ف لضأ وهو ؛ لصاف اهدسج ىلا هدسج نم هلاقتث | ني نوكي ال ىتح ميركلا هدسج نم دپعلا بيرق نوکیل

 يرابلا حتف ٭ ۳ ج۱۷ س م



 زئانجلا باتک - ۲ ۷۱۳۰

 درفم باب ىف هيلع مالكلا قأيسو ۰ لجرلا بوث ىف ةأرملا نيفکت زاوج هیف و <'نيحلاصلا راث ۲

 اتو للسعي نأ بحس ام اپ - ٩

 تلاق امنع نا ”ىضر ٌةّيطع أن ¢ دم نع بوأ نع نقلا باقل دع انك لح داش — ۲۶6

 ردو 520 هک أ وأ اخ وا ات : لاقف تنبا لیست نحو لكُم هللا لوسر انيلع لخد »
 ا ا لاق ر انيلإ ىتلأف ذآ انتسرف انلف . شزاف مغ رف اذاف اروفاك رترخالا ىف نلعجاو

 وأ الت ديف ناز« رو ات د ةصفح ثيدح ىف ناکو دم ثيدح لا امت یتادحو ؛ بوآ لاق

Lzتااق ةيطع ّمأ نا » هيف ناكو « اهنم ءوضاولا عصاومو نمای نآ دبا » لاق هنأ هيف ناكو « اعبس وأ  

 « نورق الث اهانطشمو

 ؛ ةلوصوم وأ ةنردصم « ام» نو كن نأ لمتح : ريثملا نب نيزلا لاق ( ارتو لسغي نأ تحتم ام باب ۰ ) هلو

 هيف فصلا دروآ مث . لقعي نمل ىلا نا. ريبعتلا عقول كلذ دارملا ناك ول a رظن هيفو لاق اذک . ربظأ ىناثلاو

 درو قت دس ناب بدأ و 6 رثولاب حي رصتلا هيف سیا و دي نع بوم د

 دم انثدح ليصالا دنع عقوو « تاباورلا رثك أ ىف بسني مل هخيش دمو . لبق هيف مالكلا مدقت دقو « كلذ هفو

 وهو ديلولا نب نع ةاور نم ىليعامسالا نخ زا و مالس نب دم نواب کی نأ لمت : قايجلا لاقو ¢ ىنثملا نبا

 دانسالاب وهو ءافلاب شک الا اذك ( بوآ لاقف ) هلوق ٠ اضيأ ىراخبلا خویش نم وهو باهولا دبع نع ىرسبلا
 اعم نيدانسالاب ىليعامسالا هاور دقو . كلذك سیا و اماعم نظ ا رف واولاب لاقو ىليصألا دمع عقوو 2 روك ذملا

 هب لدتسا « اس وأ ایالت ارت و » هيف هلوق و ۰ دعب امف ةدايزلا نم ةصفح ةبا ور ام ىلع مالكلا قتأيسو الوصوم

 اهقوف ام هدحاولا لوانال قلط ول ذإ دارلل نايبلا قاسم قيس هنال هيف ةلالد الو ؛ ثالث رتولا لقأ نأ ىلع

 تببلا ن مای اديب اپ ٠

 ما نع نيريس تنب ةصفح نع "يلا ان لح. اربا نب 2 0 انث دح هللا دبع ” 2 * ع اشو بس ۵

 « اهم ءوض وا عضاومو امنا سا 2 هتنبا لسغ ى و م هللا "لوسر لاق : تلاق اع ۶۸۱ "يضر ٌةيطع

 اسایق هب قحلي لنسفلا ريغ نأب رعشيل o لا ىأ ( تیلا ن زمایم أدبي باب ) هلو
 دلاخ نج میشه ةياور ىف ( هتنبا لسغ ف) هلو ۰ ONE عم a هلع

 ءوضولا عضاو مو اهنمايمب نأدبا) هلق . هركذف ۰۰۱۸ لاق هتنبا لسفت نأ اهرمأ ثيح مب هللا لوسر نأ لسم دنع

 اد ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلع ی اب کاخ زوج اعاو ةا ريغ لا ملا را آب كربتلا نأ ةيشاحلا ىف ة دم ريغ قبس دق )1 (

 ريغ عم كلذ اولمفي مل مهنع هللا ىضر ةباحصلا نأ اهدحأ : نيبجول هيلع ساقی الف هريغ اهأو « ةكريلا نم هسام امو هاج ىف هللا ليج

 بجوف كرها لئاسو ند لسو هيلع هللا ىلص هريغ عم كلذ لمف نأ ىباثلا 5 هل انوق.سأ اريخ ناك ولو « ملسو هيلع هللا ىلص ینلا

 لعأ هاو . هینم



 ۱۳۱ ۱۲۵۵-۱۲۵۸ ثيدحلا

 نأديا » هلوق : ريثما نب نيزلا لاق « اعم نمايملابو ءوضولا عضاومب ةءادبلا ناكمإل فانت نيسمآلا نيب سيل ( اهم

 نأكو . ءوضولاب ةلصتملا ةلسغلا ف ىأ ( اهنم ءوضولا عضاومو ١ امف ءوضو ال ىلا تالسفلا ىف ىأ « اهنمايع

 ءوضولاب ممالا ىف ةيكملاو : لاق « ةمحللاب مث سأرلاب أدبي » هلوق ىف ةبالق ىبأ ةفلاخم ىلا كلذب راشأ فنصملا

 ليجحتلاو ةرغلا رثأ روبظ ىف نينمؤملا ةمس رثآ ديدجت
 تيما نی ءوضاولا عضاوم اپ - ۱

 مأ نع َنيرييم تنب ةصفح نع ءاذحلا دلاخ نع َنايفس نع ديكو انقدح ىسوم "نب یع اشو - ۹

 رضاومو اهنمایم اولا اهلسفت ”_-رحتو - ۱۵ لاق قالك ”ىبلا ةنبا ان الا » تلاق امنع لا یضر ةيطع

 . 64 ءوضأولا

 (اؤدما) هلوق ۰ ىروثلا وه (نایفس ) هلق 8 ا ةءاديلا بحتسي یا ( تیلا نم ءوضولا عضاوم باب ) هلوق

 رذ وبأ داز ( ءوضولا عضاومو ) هل 0 ةوسنلل باطخ هنال ©00)هجولا وهو < نأدبا » ىنممشكلاو رثك الا اذنك

 بحتس ال : اولاق لب « ةيفنحلل افالخ تسلا لسغ ىف قاشنتسالاو ةضمضملا بایحتسا ىلع هن لدتساو «اهنم »

 اءزج وأ لسغلا ىف ءاضعألا كلت لغ دامی ثيح ايقيقح !ءوضو نوکی لبق هءابحتساب انلق اذاو « الصأ هژوضو

 ءوضولا عضاوع و نمابلاب ةءاديلاو 3 ثيدحلا قايس نم ربظأ قاثلا ؟ افي رشت ءاضعألا هذه هب تند لسغلا نم

 ىأيس اک رفضلاو طشلا اذكو « دمت اپخآ ىلع ةيطع مأ نع اهتياور ىف ةصفح هتداز ام

 جا رازإ ىف ةأرلا نکس له ساپ -
 تنب تیفوت و تلاق ةيطع مأ نع دم نع نوع "نا وا دام نب نهرا دبع اشم ب ۷

 انغرذ الف . ىنتذ آف نتغرف اذف « یار نإ ید نم لك اا وأ اثاث اهتلسغا : انل لاقف بلكي ءىنلا
 « های ان ریشآ : لاقو هراز موقح نی عرف« ماند سیم

 هيف هلوق ةمجرتلا دهاشو . اضيأ ةيطع مآ ثيدح هسف دروآ ( لجرلا دازإ ىف ةآرملا نفکت له باب ) هلو

 صاصتخا لاتحا ىلإ أموأ هنأكف « ةلتسلا ىف هدنع ددرت ىلإ « لهد هلوقب راشأ : دشر نبا لاق « هرازإ اهاطعاف د

 هقرعب هد سبع برق عم امس الو هريغ ىف نوكي ال دق اهون و ةكربلا نم هيف دوجوملا ىنعملا نال لب ىنلاب كلذ

 ىراخبلا ىلغ بقعتلا كلذ نم مزلي ال نكل « كلذ ىلع قافتالا لاطب نبا لقت دقو « زاوجلا ربظألا نكلو « ميركلا

 صاصتخالا لاتحا دازو هوح رینلا نب نيزلا لاقو . لامتحالل لباق وهو ثيدحلا قايس ىلا رظنلاب مجرت امنإ هنال

 هتجوز سبد نأ هتريغو جوزلا ةرفن مدعو ةفاظنلا ققح نم هدسجر مب ىنلا راز] لدم ىف نوكي نم مأ مرح اب

 هريغ سابل

 ةريخألا ىف روفاکلا لمم اپ - ۳
 اه 9. تلاق ةيطع ما نع دمع نع بوبأ نع دز نب دا انثدح مع 6 دنا اشو - ۸

 ۰ هجوألا وهو » ةطن ىف (۱)



 زئانجلا باك مج ۷۲۳۴

 : لاقن هوقح انيلإ قلأف «ءانذآ انغرف اف : تلاق . یتذآف نعرف اذاف « روفاک نم يش وأ اروفاك ةرخالا ىف

 هوحنب امهنع لا یضر ةيطع مآ نع ةصفح نع بوبآ نعو . « هايإ اهن رمشآ

 و 5 ۱ 5 ۶ 0

 ةصفح تلاق « نتیأر نإ كلذ نم رثك أ وأ اعبس وأ انج وأ اثالث اهتلسغا » لاق هنإ : تلاقو - ۹

 « نورق ةئالم اهسأر انلمجو » ابنع “للا "یضر ةيطع أ تلاق

 لاهتخ ال كلذ مح نيعب مل : رينملا نب نیزلا لاق« ةريخالا ةلسفلا ىف ی (ةريخالا ىف روفاكلا لعجم باب ) هلو

 مالکلا مدقت دقو ¢ لوالا دانسإلا ىلع فوطعم وه ( بويأ.نءو ) هلق ۰ بدنلا و بوجولل « نلعجا » ةغبص

 رهاظ وهو ةلسغ رخآ ىف هيلع بصی و ءام ىف لمج : ليقف ةريخالا ةلسغلا ىف هلعج ةه ف فلتخا و . لبق امف هيلع

 ىف للعجاو د ظفلب ىاسنلا ةاور ىف درو دقو . نیفکلا لبق روفاکلاب بيط هلسغ لک اذإ : لبقو « ثيدحلا

 نیتقلعتم نيدمجرت نيب ب لسغلاب ةقلعتم یهو _ ةجرتلا هذه لاخدا ةبسانم ام لبق : ( هيبلت ) . « اروفاك كلذ رخآ

 هنم غارفلا لبق وأ لسغلا ىف عورشلا لبق تيملا هيلا جاتح ام دقت فرعلا نأب ريشملا نب نیرلا باجأ ؟ نفكلاب

 مدقت اک روما لوق وهو ءاملا ف لمحي وأ « ةيفْنملا ضعب و یعازولا نع وهو ءاملا ىف لمجم الو طونملاب صتخم

 ةقرخلا نوکی نأ لمتح و « رهاظلا وهو ةلسغلا ريدقتلا نوكي نأ ل تحيف فوصوم ةفص « ةريخآلا د ةظفل و . اهيرق

 دسلا لت ىبلا

 تلا رمش شعب نأ ىابأل : نیریس "نبا لاقو . ةأرلا رعش ضقن باپ - ٤

 EE تەم“ و بول لاق عرج "نا ا بهو نب هللا ربع ا وا شم هم ۵۰

 هه ¢ نورق ال لک نا لوسر رتب ار نلعج ا »أع ا یر ”ةيطع 1 انت دح : تلاق نیریس

 « نورف ةثالث هنلمح 7 "هل من

 الإو < رثك الا وأ بلاغلا جرخع جرخ ةأرملاب دييقتلاو « لسغلا لبق ةتيلا ىأ ( ةأرملا رعش ضقن باب ) هلوق

 یفاتقنا ىلا ىضفي دق هنأ ىلا هعنم نم بهذو < ةرشبلا ءاملا غلبيل و فیظنتلا لجال ضقني رعش هل ناك اذإ لجرلاف

 قيرط نم روصنم نب ديعس هلصو ( حلا نيريس نبا لاقو ) هلق . هنم نا ام ىلا مضي هناب هتبئأ نم باجأو « هرعش

 نب دمحأ » یر رفلا نع هوبش نب ىلع وبأ هبسنو ¢ بوسنم ريغ رنک الل اذك ( دحأ انثدح ) هلق < هنع بو

 ىبأ نب بوبآ نأ » رج نبا نع بهو نبأ نع ةلمرح قيرط نم لیعامسالا ةياور ىف ( بويأ لاق ) هلوق .« اص
 بابلا ىف هنايب یتایسو « ةصفح تعمسو اذك تعم هريدقت فوذع ىلع فوطعم وه ( تعمسو ) هلق . « هريخأ ةميمت

 تلاق» ىليعامسالا ةاور ىف ( هنلسغ مث هنضقن نورق ةثال“ عقلي هللا لوسر تنب سأر نلعج نهنأ ) هلو . هدعب حتا

 هتلسغف هتضقن تلقف ١ ثيدحلا اذه ىف بونأ نع رمعم ی .رع قازرلا دیعل و « ةيطع مأ ةلئاقلا نا رهاظلاو « هتضقن



rr 
 كدحلا ۱۲۹۲-۱۲۹۰

 ۰ ۳ ۱ ۶ ۰ ۱ + ووو

ف سأرلا رعش سأرلاب دارملاو « من تلاق نورق ةثالث هتلعخ
 ةرشلا ءاملا خيلبت ضقنلا ةدئافو < ةرراجلا ذاجم نم وه

مأ نع ةصفح نع بوبآ ةياور نم لو ۰ خاسوالا نم رعشلا فظنت و
 رهو « نورق ةئالث اهانطشم » ةيطع 

 نم لتعاو « رعشلا خرس بابحتسا ىلع هقفاو نمو یعفاشلل ةجح هيفو ٠ طشلاب اهانحرس ىأ ةمجعلا فیفختب

 كلذ هعم نمی قفرلا و « رعشلا عیطقتب همرک
۱ 

 ؟ تیلل راعشالا فیک باپ - ۵ ۱

 عیر لا تحن نيكرواو نذخفلا اهم دش ةسماخلا ةقرملا : نسحلا لاقو

اق هربخأ بویآ نا رج نا انريخأ بهو نب هللا دبع انن لح دحأ شو - ۱
 نبا “تمم : ل

 وات ةرصبلا تّمدق - نمياب ىناللا نم راصنألا قم ةأرما - امنع لا ضر ةيطع أ تءاج » لوقج نریب

 اخ وأ ًاثالث اهتلسغا : لاق "تن ”لسفن نو قم هوا انيلع لْخَد : تلاق انتم < ةكردت رف ال نبا

اذاف « ًاروفاك ةرخآلا ىف َنلَمجاو « رايسو ءاع كلذ تیر نإ كلذ نم رنک
 اف : تلاق . یتذآن نتفرف 

 . رامشإلا نآ عزو . تاب ئأ یردآ الو . « كلذ ىلع ذ زب لو « مایل اتریش : لاقف مح ای قلا انغَف

 3 2 ےہ و ۶ ۰ ي و۶
۱ 

 روت الو رعشن نأ ةأرملاب أي نیریس نا ناك تالذکو . هيف ابتلا

لو < اضيأ ةيطع مأ ثيدح هيف دروأ ( تيملل راعشإلا فيك باب ) هلق
 اذه ىف هلوقل ةجرتلا هذه هل درفآ ا

ىنعم نأ معزو ريدقتلاو راصتخا هيفو ۳ هيف اهففلا راعشإلا نا.معزو 93 قاسلا
 وهو « اهنففلا هايإ ابترعشأ هلوق 

 لاطب نبا ركذو . بويأ وه « عزو ه ةياورلا هذه ىف لئاقلاو . بايثلا نم دسجلا لپ ام راعشلا نال . ظفللا رهاظ

ق خرج نبا نع هتیارور ىف قازرلا دبع هنيب دقو « ىلوأ لوالاو , نيريس نبا هنأ
 امترعشأ هلوق بوبال تلق » لا

 لوأ نأ ىلع لدي اذ ( ا ةسماخلا ةقرخلا ندا لاتو ) هل . <« هيف اهنففلا لاق الإ مارآ ام : لاق ؟ هب رزوت

حن ةبيش ىلأ نبا هلصو دقو . باوثأ ةسمخ ىف نفكت ةأرملا نأ مالكلا
 نب مهارب] قيرط نم قذوجلا یورو . هو

هاترمخو باوثأ ةسمخ ىف اهانفكف د تلاق ةيطع مأ نع ةصفح نع ماشه نخ ديهشلا نب بیبح
 « ىحلا رم اک ا

سماخلا ةقرخلا ىف نسحلا لوقو « دانسإلا ةحيمص ةدابزلا ءذهو
 مضتل اهددص ىلع دش : ةفئاط تلاقو « رفز هب لاق ة

رلا ىلع ةأر لل صيمقلا هركي الو : رفز لوق ةقفاوم ىلا راشأ فئصملا نأكو , امئافكأ ٠
 . ةلب انحللاو ةيعفاشلا دنع حجا

دمحأ انثدح د هتباور ىف هب وش نب ىلع و بأ لاقو ؛ بودنم ريغ شک الل اذك(دحأ انثدح ) هلوق
 « خاص نبا ىنعي 

قم وه « هتانب ىأ یردآ الو د هلوق : ( ةدئاف )
ةضفح نم اهتيمسنا عمسي مل هنأ ىلع ليلد هيفو ¢ بوبأ لو

 » 

وثلك مآ اهنأ هنع رخآ هجو نم ابیرق مدقت دقو
 م

 نورف ةثالث ةأرلا رش لتحت بسا - ١

"یضر ةيطع ما نع ليذا م نع رماشه نع ایف ان دح ةصیبق شی سس ۲
 تلاق امنع نا 

 میر متین » نايفس لاق یک لاقو - نورق ثالث ین - « هلي وبلا تب مت ا د



 رانج لا باتک - ۳ ¥

 نبا وه ماشهو ‹ ىروثلا وه ( نایفس انادح ) هل . رئافض ىأ ( نورق ةثالث ةأرلا رعش لمحي باب ) هلوق
 ینعت ب ىتلا تنب رعش ) ةفيفخ ءافو ةطقاس داضب ( ان رفض ) هلق . نیریس تنب ةصفخ یه ليذحلا مأو « ناسح
 عيكو ةياورو « امسأر ىناج ىأ ( اهنرقو اهتيصان ) دان-الا اذهب ی ( نايفس لاق عيكو لاقو « نورق ةثالث
 . هيلي ىذلا بابلا ىف ةدايزلا هذه ىلع مالكلا قأيسو « اهفلخ هانيقلأ مث د دازؤ ةدايزلا هذ. ليعامسإلا اماصو
 ىعازوألا نعو ()فکی لب رفضلا فرعأ ال : ماقلا نبا لاقف « هعنم نم افالخ تيملا رعش رفض ىلع هب لدتساو
 مأ هشلعف ىذلا نأ فالخلا ببس نأكو : ىطرقلا لاق . اةرفم ابهجو لعو اهفلخ ةأرملا رعش لسرب : ةيفنحلاو
 « لمتحم نیما الك ؟ اناسحتسا هتلعفف هّنأر “یش وه وأ « اعوفم نوکبف مع ىنلا ىلا هيف تدنتسا له ةيطع
 . لاق اذک , اعوفرم كلذ درب مو ققح عرشلا نم نذاب الإ برقلا سنج نم “ىش ثلا ىف لعفيال نأ لضآلا نكلا
 ةياور نم ىمآلا ظفلب روصنم نب ديعس هاور دقو : تلق . هل هريرقتو مب ىنا عالطا رهاظلا : ىوونلا لاقو
 نبا لاقو « رئافض اهرعش نلمجاو ارتو اهناسغا : ملي هللا لوسر انل لاق » تلاق ةيطع مأ نع ةصفح نع ماشه
 قيرط نم ج رخآ ملء اهسفن ءاقلت نم ال هرماب عقلي ىنلا ةنبا تطشم ا ةيطع مآ نأب نايبلا رکذ : هحيح ىف نابح
 نورق ةثالث اهل نلعجاو اعبس وأ اس وأ انالث اهتلسغا ةيطع مآ نع ةصفح تلاق : لاق بويأ نع داح

 « رئافضلا نورق ةثالثلاب دارملا نآل ءامهنيب داضن ال « امنرقو اهتيصان د هلوف عم « نورق ةلالث د هلوق : (هيبنت )
 نابناجلا نينرقلابدارملاو

 اهن ةارلا مش یتا بسا - ۷
 يضر ةيطع مأ نه لح ان دح لا نان ن ماشه نع ديعس "نب ىع انّثدح د دس اشو - ۳

 اسخ وأ ثالث اتو رد اهتلسغا : لاقف ی اناتأذ ءوز بلا تانب ىدحإ تفت » تلاق امنع ا
 الف . یتذآف نخر اذف « روفاک نم اثيش وأ ًاروفاك ةرخالا ىف ناجاو « كلذ نکیأر نإ تلذ نم رثك او
 ال اهننلاو نور ةئالث اهترمّش ان رفسف « هَوقح انيلإ قلأف « هان اشرف

 مث « نورف ةلالث ١ ىوجلا دازو « لمي ١ تقولا ىبأو لیصالا ةياور ىف ( اهفلخ ةأرملا رعش قلي باب ) هلو
 اهانيقلأف نورق ةثالث اهرعش انرفضف د هيفو ةصفح نع ناسح نب ماشه ةءاور نم ةيطع مأ ثيدح فنصلا دروأ
 دقو « اهانطشمو » ظفلب ىح نع ىلع نب ورمع نع ىئاسنلا هجرخأ دقو « ديعس نب ىحي نع ددسم هجرخأ « ابفلخ
 ةثالث اهسأر انرفض » ةصفح نع بوبآ قيرط نم قازرلا دبع دنعو « اضيأ ماشه نع ىروثلا ةباور نم كلذ مدقت
 ضعب دازو « اهريفضتو ةأرملا رست بابحتسا هيف : ديعلا قيقد نبا لاق « اهفلخ ىلا هانيقلأو اهنرقو اهتيصان نورق
 ىف ةدايزلا نوک عم هنم بجعتي ام وهو لاق اذک ءابيرغ اثیدح هيف دروأو « اهربظ فلخ ثالثلا لعجت نأ ةيعفاشلا
 مجارتلا هذه ىف مدقت ام ريغ  دئاوفلا نم ةيطع مأ ثيدح نو . هارت اک اهلع ايوار عبوت دقو . ىراخبلا حی
 .مكحلا ةلع ىلع ههنپ نأ دعب كلذإ الهأ ناك اذإ هيلا هضي وفن و ؛ هيف حقي ىذلا رمالاب هل لع ال نم مامالا ملعت رشا

 )١( فلي لب « شارلا ةطوطخ يف «



 ۱۳۵ ۱ ۱۲۹۵ - ۱۲۱۳ ثيدحلا

 نوكي نأ لاتحال رظن هیفو « هب رمأي مو ملعت عضوم هل بجاوب سيل تيملا لدغ نم لسفلا نأ ىلع هب لدتساو

 ىلع هب لوقلا قلع ىعفاشلا نأ ىرد ام هناکو . هبوجوب لاق ادحأ لعأ ال : ىباطخلا لاقو . ةعقاولا هذه دعب غرش

 هنأ رهاظلا : ةزيزب نبا لاقو . اضيأ ةيعفاشلا ضعب هيلا راصو ةيكلاملا دنع تباث هيف فالخلاو « ثيدحلا ةع

 لسغلا رثأ نم هبيصي “ىش نم ظفحتب مل لستفیس هنأ لع اذإ لساغلا نال ۰ تسلاب قلعتت هيف ةكسلاو « بحتسم

 ام هدسج ةرابط نم نيقي ىلع هغارف دنع نوكيل لساغلاب قلعتی نأ لمتحمو « نئمطم وهو تيملا فيظنت ىف غلابيف
 « ه تجوز لسغ ىلوتي ال جوزلا نأ ىلع ةيفنلا ضمب هب لدتساو (۱)یهننا هوحنو شاشر نم هباصآ نوكي نأ هلعل

 ىلع فقوتي هنأب بقعتو <« جوزلا نود هستنبا لب ةوسنلا كلي ىنلا رمأو ارضاح ناك قلم ىنلا ةنبا جوز نآل

 ىلع ةوسنلا رث آ الو كلذ نم عنام هب نكي مل هنأ توبث ىلا جاتحيف هميلست ربدقت ىلعو « ارضاح ناك هنأ ىوعد ةع

 لعأ هقاو . هدارآ ول كلذ نم هعنم ىلع ال هنم ىلوأ ةوسنلا نأ ىلع هب لدتسي نأ هيف ام ةياغف همیلست لعو « هسفن

 باوصلاب

 نکا ضيبلا بايا اپ - ۸
 دع اشو - ١

 الو مي نهيف سیا سرک نم ةيلوحَم ضيب ةيناع باوثأ ةئالث ىف نمک يلم هللا لوسر نا » اهنع

 6 ةمامع

 [۱۳۸۷ « ۱۳۷۳ ۰۱۳۷۲۰۱۲۷۱ : ىف هفارطأ - ۱۲۹6 ثيدحلا]

 « ثيدحلا « ضيب باوثثأ ةثالث ىف بینا نفك ةشئاع ثيدح هيف دروآ ( نفكلل ضيبلا بايا بان ) هل

 خرصلا ثيدحلا هطرش ىلع تبثی ل فنصملا نأكو , لضفألا الإ هيبنل راتخيل نكي مل هللا نأ هب لالدتسالا ريرقتو

 « بيطأو رهطأ اهناف ضايبلا باش اوسبلا د ظفاب سابع نبا ثيدح رم نتسلا باحأ هاور ام وهو بابلا ىف

 جیم هدانسا و هوجرخآ بدنج نب ةرعم ثیدح م دهاش هلو « کام لاو ىذمرتلا هححص « کاتوم اف اونفکو

 مهن أكو «ةربح بوث اهدحأ ىف نوکی نأ مدنع بحتسملا نأ ةيفنحلا نع فالخلا ف فص نم ضعب کحو « اضيأ

 هدانسإو راج ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ت ريح درب و نيبوث ىف نفك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور امي اوذخأ

 باوثأ ةثالث ىف هنیفکتو : ىذمرتلا لاق « هنع اهوعزن مهنأ ةشئاع ثيدح نم ىذمرتلاو لسم ىور نکل 118

 عزت م هيف ففج ةربح درب ىف فل » ةورع نب ماشه نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . هئفكى درو ام حصأ ضيب

 « ناخيشلا هجرخا « ةربحلا علم هللا لوسر ىلا سابللا بحأ ناك و سنأ ثيدح مومعب ممل لدتسي نأ نكميو « هنع

 اططخم دوربلا نم ناك ام ةدحولا حتفو ةلمهلا ءاحلا رسکپ ةربحلاو . سابللا ف قأسسو

 نيبو ىف نکا بيسإب - ۹

 هللا ضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انربخأ هللا دبع انريخأ لتاقُم ب

  - ۵مهنع هلا یضر سابع نبا نع ريج نب دیعس نع بويأ نع "دات انت دح نامنلا وبأ شم  32 0 ulم ۶ لس ۳ 4 1 ْ

 تولا ركذو تيلا ةدهاشم ببسب فهضلا نم لساغلل لصح ام ريج - لعأ لاو - كلذ ىف ةيكملا نإ » مپضمپ لاقو (۱)

 «لعآ هنلاو . .بسأنم يوم وهو « هدمب امو“



 ےک و کس اسد رانجلا باتک -۳ ۱۳۹
 ماع هواسغا : إب ینلا لاق - هتصقواف : لاق وأ - "هتضقوف هتاحار نع مقو ذإ ةف رعب فقاو لجر اهب » لاق
 < ابل مایا موي عیب هنف« ار اوت الو « هوس الو « نییو ىف هونفکو «رادسو

 اوما ۰۱۸۰۰ ۰ ۱۸۵۹ ۰ ۱۸۳۹ ۰ ۱۲۱۸۰ الا ىف هفارطآ - ۱۲۹۰ ثيدحلا ]
 وه امئإو « ةحملا ىف اطرش تسيل ةشئام ثيدح ىف ثالثلا نأ ىلا راشآ هنأك ( نيبوث ىف نفکلا باب ) هلوق

 يلا تفتلی ال هنأ حجرملاو ۰ كلاثلا وأ ىناثلاب ةثرولا ضعب حش اذإ امف فلتخاو . روما لوق وهو بحتسم
 هلق ۰ « دیز نبا » ليصآلا ةياور ىف ( دام انثدح ) هلوق ٠ قافتالاب هنم دب الف ندبلا عميمجل رتاسلا دحاولا امأو
 (ةفرعب ) هلوق . بكارلا ىلع فقاولا ظفا قالط] ىلع هب لدتسا ( فقاو ) هلوق  هتیمس ىلع فقأ مل ( لجد اهني )
 « ىوأرلا نم كش ( هتصقوأف لاق وأ « هتصقوف ) هلوق ۰« ب ىنلا عم نحنو » رخآ هجو نم باب دعب قأيس
 ةعقولا هتصقو لعاف نوک, نأ لمتحيو « قئعلا رسك صقولاو ءذاش زمحلاب ىذلاو لوألا ةغللا لهأ دنع فورعملاو
 رسكلا ناك ناف هتلحار ىأ هتصقوف : یامرکلا لاقو ٠ ربظأ لوالاو عقو نأ دعب هتباصأ نوکت ناب ةلحارلا وأ
 لع هب لدتسا( نيبوث ىف هونفكو) هلق ٠ ةقيقخل عوقولا دعب ةلحارلا نم لصح نإو ‹ زاجم وهف عوقولا ببسب لصح
 ثيح ديهشلا ىف اك هل ةمرکت الا ابو هدزب ل امن : ىربطلا بحلا لاقو « امف مرح نيذلا هيبوث ىف »دانید نبا ورمع نع عفان نب سنوي قيرط نم ىئاسنللو « هيبوث ف » ظفلب جملا ىف قايس هنال «یشب سيل و مرحلا بايث لادبإ
 جم لا ىف ةباينلا كرت لعو ۰ باب دعب ىنأيس اک توملاب عطقنب ال مارحإلا نأ ىلع هب لدتساو « مهئامدب ممولمز » لاق
 ىف عرش نم نأ هيفو : لاطب نبا لاقو « نخ الرظأ هيفو جحلا لاعفأ مرحلا اذه نع لكي نأ ادحأ ىمأي مل هِي هد
 لمعلا كلذ لهأ نم ةرخآلا ىف هبتكي هللا نأ هل ىجر توملا هماهت] نيبو هنيب لاح مث ةعاط لمع

 تيملل طونحلا ساپ - ۰
 لاق امهنع هللا ضر سابع نا نع رایج نب ديعس نع بویآ اا اند ۳ اشو - ۰

 هلوسر لاقف - ”ةتصمقأف : لاف وأ - ساف هتلحار نم عفو ذإ ةف رب هلل هللا لوسر عم"فقاو لجّر ایی »
 ةمايقلا موي شیب هللا ناف « هسار اوربت الو + حت الو « نيبو ىف هونفکو « ر ديمو هامب هواسفا : لب شا
 4 ست وب ۶

 « ايبلم

 ةلعلا تفتت اذاف « امرع ناك هنأ ىهنلا بيس نأ ىلع لدف  ابیلم ثعبب ةنأي كلذ للع مث « هوطنحت الو » هلوق ةمجرتلا
 : قببلا لاق , هوطفت ال ىأ « هسأر اورمخت ال , هلوق اذكو . مدنع اررقم ناك تیل طونحلا نأكو  ىبنل نتتا

 ةيكلاملا نم لاق نمل افالخ مارحالا لجال عقو امن ىهنلا نأو « هسأر رمخ اك طبع مرحلا ريغ نأ ىلع ليلد هيف
 4 سابق یهتقم وهو : ديعلا قيقد نبا لاق < یاب عذصی ام تیلاب عنصف تولاب عطقني مارحالا نإ مريغو
 موبفملا قيرطب ربا اذه ىف طونلا تابثإ : ةيكلاملا ضعب لاق دقو « سايقلا ىلع مدقي تبث نأ دعب ثيدحلا نکل
 ضعب لاقو . اپموپفع لدي الف اهقوطنم يلا لاتحالا يترطتي لاح ةعقاو اهنکلو ء مرحملل طوذخلا عنم نم



 ۱۳۹ ۱۲۹۸ ۱۲۱۱-۰ ثيدحلا

 ىدعتي الف مرح هنآل امبلم ثعبي لقي مل هنال هانعم الو « نيمم صخش ىف هنال هظفلب اماع سيل ثيدحلا اذه : ةيفنحلا

 صوصخم اذه ناب ثيدحلا اذه نع انبامصأ ضعب باجأو : ةزيزب نبا لاقو . لصفنم ليلدب الإ هريغ ىلا هکح

 ديعلا قیقد نبا هبقعتو . هريغل قق ريغ كلذو ؛ لبق هجح نأب ةداهش اهبلم ثعبي هناب م هرابخ] نال لجرلا كلذب

 ىلاعت هلوقب مهضعب لتعاو . بيغم صاف همدعو لوبقلا امأو « مرح لك معتف مارحإلا لجال تتي امنا ةلملا هذه نأب

اذه سيلو « ثالث نم الإ هلع عطقنا ناسنالا تام اذإ د لل هلوقب و < ىعس ام الإ ناسنالل سيل نآو )
 اهنم 

 هدعب ىحلا لمع نم همارح] ةئيه ىلع هتيقبتو همارحإ نو ىف هنیفکت نأب بيجأو ٠ تولاب هلع عطقني نأ ىغبنيف

 « میامدب موامز » ءادهشلا ىف قلي لاق دق : ةيشاحلا ىف ريالا نبا لاقو . هوركذ امل ىنعم الف هيلع ةالصلاو هلسفك

 لك ىف محلا ممعي نأ ىنبنيف ببسلا رهاظ ىلع ءانب رهاظلا ىف كسلا مممف « هليبس ىف ملكي نم ملعأ هللاو » هلوق عم

 كلام نع ىدوادلا رذستعا دقو . هللا لیبس ىف امهنم الك نال عماج مرحا و دهاجملا نيبو « مرج
 اذه هغلبي ۸ : لاقف

 درو كلذ نأب بيجأو . هب لئاق الو كسانلا ه لكي نأ بجول قاب همارحإ ناک ول هنأ مهضعب دروأو « ثيدحلا

 مارحإلا راعش ءاقبتسا كلذ ىف ةكملا نأ حضو دقو امس الو صنلا دروم ىلع هب رصتقيف لصألا فالخ ىلع

 دمهشلا مد ءاقبتساک
 ؟ مرحلا نفك فک سیسا - ۱

 :یفر سابع نا نع رایج نب ديعس نع رشب یآ نع ةناوع وبا انربخأ نامنل یا شو - ۷

 <« راسو مام هوايغا : هب هوا لاق « مر وهو ی ”ىبلا عم نحنو هاريمب هنصقو الجر نا » ایهنع هلل

 « ًايبلم ةمايقلا موي هتعبی هللا ناف « هار اورمخت الو # اييط هوش الو « نيوث ىف هونذکو

 ۱ ضر سابع نبا نع ميبج نب ديعس نع بوبأو ورع نع دیز نب دام اتئدح دانش شرح بس ۷۲۸

 : ورم لاقو - هتضقوف : بويأ لاق « هتلحار نع عقو فرب "یا مم "ففاو جر ناک» لاق مهنع فا

 ثعبي هناف « أر اورمخت الو ؛ هوم الو « نيبو ىف هونفکو ؛ رادیو هام هولسغا : لاقف « تاف - هّتمصفاف

 « ایام : ورع لاقو ءى : بويأ لاق . ةمايقلا موی

 ايف فنصلا دروأو . هجوآ وهو هريغل تقبلو ىليصالل ةمجرتلا هذه تطقس ( مرحلا نفكي فيك با )هلوق

 «ادبلم » نيقابللو ىلمتسلل اذك ايبلم ةمايقلا موي تعبي هناف د لوالا ف < نيةيرط نم روكذملا سابع نبا كثي بمب

 . كلذ اوعنصي نأ مارحإلا ىف مهئاداع تناكو «هثعش فخيل هريغ وأ غمصب رعشاا عج ديبلتلاو « ةيناتحتلا لدب لادب

 ةناف » ظفلب ىاسنلا هاورو « لم. » ظفلب جحلا ىف ىتأيسو « ىنعم ديبلتلا سيل : لاقو ةياورلا هذه ضايع ركنأ دقو

 لجد ناك ) ىرخالا ةياورلا ىف هلوق . رهاظ هبجوت لب ینعلا دساف ادبلم هلوق سيل نكل ءامرح ةمايقلا موب ثعبي

 ( هتعصقأف ) لوق « فقاو لجر لصح ىأ ةمات ناکو « لجرا ةفص هنأ ىلع « فقاو » نيقابلاو رذ نال اذك (افقاو

 . ةبقرلا ركل راعتسي نأ عنام الف لس ولو « مظعلا رسكب صاع وه ليقو « اهمشه اذإ ةلمقاا عصقأ لاقي هتمشه ىأ

 نب نزلا لاق“. اتوم وهو منخلا صاعق هنمو لاحلا يف لتقلا صعقلاو « داصلا يلع نيعلا ميدقتب یپمشکلا ةياور ینو

 يرابلا مقا« ۳ ج ۱۸ بس م



 زئانجلا باتک - ۳ ۱ ۱۳۸

 كاذب ةصاخ نوک نأ لمت تناك ال ابنكل <« ةنيبم اهنأ عم ةيفيكلا نع مابفتسالا ةمجرتلا هذه تنمضت : دينملا

 دحأ لك قح ىف ماع هناب كلذ لبق مزج دقز هيف ددرتم هنأ هب نظي فيكو ۰ ماهفتسالا درب لو نيفكننلا ةيفيك یا

 تیدح ىف : رذنملا نالاق «؟سسآ نم ملا رسكو هلوأ مضب (هوسمت الد) هلق . نيب و ىف نيفكنلا زاوب مجرت ثيح
 نأو « ةحصلا ف طرشب سیل نفکلا ىف رتولا نأو « هل ههرك نمل افالخ ردسل اب ىحلا مرحلا لس ةحاب] سابع نبا
 بایحتسا هيفو ٠ ال مأ قرغتسو نيد هيلع له لصفتسي مو همب و یف هنیفکستب ب هرمال لاما سأر نم نفكملا

 هيفو « هناف هلو ءافلاب ليلعتلا هفو . طبخلا ىف نفكي ال هنأو « قاب همارح] نأو « همارح] باين ىف م رحم ا نیفکت

 ۰ یلاصت هللا ءاش نا جحلا باک ىف « ههجو اورمخت الو , ظفاب ملم ىف عقو ام ىلع مالکلا قأایسو ¢ هچولاب ال

 هراصتقا لمتح : ( ةدئاف ) . هنع فورمع كلذ سيلو « هيلع ىلصي ال مرحلا نأ ىعفاشلا نع ىك یطرقلا برغأو
 امهريغ هل دحي مل هنأ لمتحو « ةلضافلا ةدابعلا كلتب سبلتم وهو امف تام هنوکل هيب وث ىف نیفکشلا ىلع هل

 سيق ريغب نکن مو « نكي ال وأ فکس ىذلا صيمقلا ىف نفكلا صا - ۳

 43 ضر ربع نبا نع فان ىنث دح لاق هللا دیبع نع ديعس "نب ع ان دح لاق د دسم انشئ - ۵

 «هیف فک أ كصيمق ینطعأ هلا لوسر اب : لاقف كو ءونلا ىلإ نبا ءاج ین روت ال ىبأ نب هللا دبع نا » امهنع
 هیاع لصي نا دارا الف . هنذاف . هيلع لصا ىذا : لاقف هصیف يم یبلا هاطعاف . هل "رفغتساو هيلع لصو ا ا 4 دم نب” - كتازص ۾ 2 ۰۰ 7

 رفنتما) لاق نیت ربخ نيب انأ : لاقف ؟ نيقفانما ىلع صن نأ لاهم دق هللا "سیل : لاقف هنع "لا یضر رع هب ذج
 دحأ ىلع لصت الو تلزف « هيلع ىلصف ( ملل "نا رفغب نلف ةرم نيعبس مل رفغتس نإ « مل 'رفغتسن الوا مل 0 7 a ل هد ع

 . ادیآ تام مهنم

 [0۷۹5 640۷۲ ۰ 4۱۷۰ : ىف هفارطأ - ۱۲۹۹ ثيدحلا ]

 یتا » لاق هنع لا يضر ًاراج "مست ورع نع نبيع نا انن دح لعام نب كالام شرم - ۷۰

 0 هصیق هَسبلأو « وقير نم هيف ثمن دف نفد م دع يآ نب هللا "دبع عيالكم یبلا

 [ 0۷۹0 ۰۳۰۰۸ 6۱۳۰۰ : یف هنارطآ - ۱۲۷۰ ثيدحلا ]

 حتفو هلوآ مضب فکی مهضعب طبض : نيثلا نبا لاق ( فكي ال وأ فكي ینلا صيمقلا ىف نفکلا باب ) هو
 « اهرسكو ءافلا فیفخت و فاکلا نوکسو هلوأ حتفپ مهضعب هطبض و . امهيف ةددشم ءافلاو « سكملاب مهضعب و فاكلا

 اذكو « یسلپارطلا متاح ةخسن ىف عقو اذكو : لاق باوصلا وه ىناثلا نأب ديشر نبا هبقعت و . یني اب هش لوالاو

 رشت ال وأ مهل رفغتسا ) ىلاعت هلوق ظل یراخبلا نأ یل ربظي ىذلاو : لاق « درولا نب مساقلا ىبأ لصأ ف هتيأد
 بوادقلل احالصتسا فكي ال وأ باذعلا هنع فكي ناك ءاوس هصيق يأ ن هللا دبع سبلأ مب ىنلا نأ ىأ ( مه



 ۱۳۹ ۱۲۹۹-۱۲۷۰ ثيدحلا

 : لاق . ال وأ تيملا لاح ىف رثؤم هنأ اندلع ءاوس (۱)نیاصاا داث اب كربتلا اذه نم ذخؤي لوقي هنأكف « ةفلؤملا

كم ريغ وأ فارطألا فوفكم بوثلا ناک اوس هب داري نأ حصي الو ۲
 امأو : لاق « هل رثأ ال فصو كلذ نال فوف

 ءایلا نأو ۰ باوسلا هنأب بلهلا مزج دقو « یهننا هيف ةيناثلا ءالا فذل بجوم ال ذإ نحل وهف ثلاثلا طبضلا

 « هيق نفكي نأ زوج هناف اریصق وأ اغباس صيمقلا ناك اليوط دارلاو : لاطب نبا لاق , اطلغ بناکلا نم تطقس

 « هصيق هل مقل ىنلا ءاطعإ ىف ببسلا ركذ ىف ىتاي اک لوطلا ط_زم ناك هللا دبع نأب مهضعب هبجوو « لاق اذك

 . ال وآ هندب عی ارتاس هنوک ىلا تفلپ ملو هيف نفکبل هصيق كلذ عم هاطعأ دقو , قلخلا لدتعم هالي ینلا ناكو

 فوفكملا نإ ديشر نا لوف امأو . كلذب ةجملا ضمنت الف هديغ ىف نفك هنأ ىلع لاد رباج ثيدح ناب بقءتو

 ىف نیفکتلا نأ ینعلاو « نيتلا نبا همبف اک یراخبلا دارم هنأ نمذلا ىلا ردابتملا لب « لم ريغف هل رثأ ال فارطالا

 نم لوقل اصفد هربرزت فكلاب دارلا وأ فوفکم ريغ وأ فارطالا فوفكم ناك ءاوس امنتع سل صيمقلا

 درلا ىلا كلذب راشأو « ءادرلا هبشيل رررم ريغ ناكوأ ةفوفكم ريغ هفا رطأ تناكاذإ الإ غوسي ال صيمقلا نأ ىعدي

 تايفالخلا ىو ٠ صيمقلا ىف نيفكتلا هركي الو « بحتسم صيق ريغ ىف نيفكنلا نأ ىلإو « كلذ ىف فلاح نم ىلع

 « !ددرم اففكم ىلا صيمقك تيملا صيق نوكي نأ بحتسي نيريس نب دع ناك : لاق نوع نبا قيرط نم قبل

نب هللا دبع ةصق ىف ردع نب هللا دبع ثيدح ىلع مالكلا ىقأيسو 3
 هيف رکذنو « ىلاعت هقلا ماش نا ةءارب ريسفت ىف يأ 

 . الو إل ىلاعت هلوق لوزن نأ عم ؟ نيقفانملا ىلع لصت نأ كاهن دق هللا سيلأ : سمع لوق ىف عقاولا لاكشإلا باوج

لصت الو ) تلزنف : لاق ثيح بابلا ٹی دح قايس ىف ىتأيس اک كلذ دعب ناك ( اديا تام مهنم دحأ ىلع لصت
 ) » 

 « عنم ال نأ إب ىلا هربخأف « مهلع ةالصلا حنم < مل هلا رفغي نلف إل هلوق سرم مف رمع نأ باوجلا لصعر

 هجرخاف نفد ام دعب نبأ نب هللا دبع هِي ىنلا ی » رباج ثيدح ىف هلوق رهاظ نإ مث . دعب عطقني مل ءاجرلا نأو

امل » ريع نإ ثيدح ىف هلوتا فلام هعیق هبلأو هقير نرم هيف ثفنف
 : لاقث هبآ ءاج ىبأ نب هللا ديع تام 

 هيلع ىلصي نأ دارأ الف « هنذآف هيلع ىلصأ ینذآ : لاقو هصيق هاطعأف « هيف هنفك أ كصيق ىنطعأ هللا لوسر اب

 ىلع قلطأف « كلذي هل معنأ ىأ « هاطعاف م رمع نبا ثيدح ىف هلوق ىنعم نأب امون عمج دقو . ثيدحلا « رمع هبذج

 ىف ىلد ىأ « ىبأ نب هللا دبع نفد ام دعب » راج ثيدح ىف هلوق اذكو . ابعوقو ققحتلًازاجب ةيطعلا مسا ةدعلا

لوصو لبق هزيهجت ىلا اوردابف هروضح ىف ةقشلا لي ىنا ىلع اوشخ ىبأ نب هللا دبع لهآ ناكو « هترفح
 « لَ ىنلا 

 . لعأ هللاو هيلع ةالصلاو صيمقلا ىف هئيفكت ىف هدعول ازاجنإ هجارخاب أف هترفح ىف هولد دق هدج و لصو الف

 دي قيام مكاحلل ء ليلك الا د ىو . دلو لاؤسب ىناثلا ءاطعأ رضح امل مث : الوأ هيصيق دمحآ لب هاطعا : ليقو

 هيقبكر ىلع هعضوف , هظفل نال « قلا نم هجارخ] دعب هصيق هسبل هنأ ىلع ةلالد راج ثيدح ىف سيل : ليقو . كلذ

 ىقأيسو « بيترت ةدارإ ريغ نم هل همارك] نم ةا ىف عقو ام ركذي نأ دارأ هلعلف بت رتال واولاو «هصبق هسبلأو

 دوک ذلا هنبا مسا نأو ريسفتلا ىف ةصقلا ةيقبو < ىبأ نب هللا ديعل هصيق إب ینلا ءاطعإ ىف ببسلا ركذ دابجلا ىف

 ناك ناو اهب كربتلل مهنم ريخلا لهآ راثآ بلط زاوج لیعاعالا هنم طبنتساو . ىلاعت هللا ءاش نإ هیبا مساك هللا دبع

 اينغ لئاسل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىوس نجلا ملا راثآب كربلا منم نم اهرغو ۰ ص ی مدقي ام رظنا ۱



 زانجلا باتک ۳ ۱6۰

 با نفک» تلاق امنع لا طر ةشئاع نع ةورُع نع ماشه نع ُنايفس انتدح ری وبأ اشم - ۷۱

 « ةمامع الو صيف اهيف سيل فسر ل وحس باونآ ةئالث ىف ل

 قام لا لوسر نأ امنع ها ضر ٌةشئاع نع ىلأ ین دح ماشه نع ع انت دح د دسم شو - ۷۲
 می 2 هوا... عع ۶

 « ةماع الو سیف اميف سيل باوآ ةثالث ىف نفك

 ابابق ىلا ةمجرتلا اهئمض هنکل و لمتسلا تطقسو رثكألل ةمجرتلا هذه تنين ( صيق ريغب نفكلا باب ) هلو

 بابحتمالا ىف مريغو ةيفنحلا نيب ةلأملا هذه ىف فالخلاو « صيق ریضب نفك نمو » فكي الوأ هلوق دعب لاقف

 نأب فلاخ نم ضعب باجأو . ةماملا نود صيمقلا بحتسي ةيفلحلا ضعب نعو ‹ روپمبما نع ىناثلاو « همدعو

 ةجراخ ةنالثلا ىأ دودعملا نن دارملا نوكي نأ لمتحمو « ةلج امهدوجو ىن لمتحي ةمامعالو صيق امف سيل اهلوق

اف سيل هانعم : ةيفنحلا ضعب لاقو « ربظأ لوآلاو ةماعلاو صيمقلا نع
 صيمقلا اهف سيل ليقو « ديدج ىأ صيق 

 ( لوح ) هلوق . ىروثلا.وه ( نايفس انثدح ) هلوق ۰ فارطالا فوفکم صيق اف سيل وأ ‹ هيف لسغ ىذلا

 مدقت دقو « نطق نم الإ نوكي الو قلا ضیب لا بوثلا وهو « لح عمج وهو ضيب ىأ مال هرخآو نيتلمهملا مضب
 هيفو ؛ نطقلا لوحسلا : بهو نبا نعو « فش ركن م ةيل وم ضیب ةيناع » ظفلب « نفكلل ضيبلا بايثلا باب » ىف

 . بايثلا مضلاب و «ةنیدلا حتفلاب : ىرهزالا لاقو . نهلاب ةيرق لوح ىلا ةبسن هحتفب یوربو هلوأ مض وهو« رظن

 فاكلا مضب فسركلاو . اهقني ىأ بايثلا لحسي هنال راّصقلا ىلا ةبسنف حتفلاب امأو « مضلاب ةيرفلا ىلا بسنلا ليقو

 « ددج ةيل وح » قببلل ةياور ن عقوو « نطقلا وه ةنك اس ءار امهنپ ةلمهملاو

 ةماع الب ننکلا ساپ - ۶ ۱
 ابنع هلا یضر ةشئاع نع هيبأ نع -ةورغ نب ماشه نع كلام ینثدح لاق ”ليعامسإ اش - ۷۲

 « ةمامع الو صیق اهيف سيل ةيلوحتس ضيب باوثأ الت ىف نکا لوسر نا »
 ررکتت الثل ىلوأ لوالاو «ضيبلا بايثلا ىف نفکلا » لمتسملل و , رثكالل اذك ( ةمامعالب نفكلا باب )لوق

 .رع دعس نبا تاقبط ىف ( باوثأ ةثالث ) هلو . هليق یذلا بابا ىف ىننلا اذه ىف ام مدقت دقو « ةدئاف ريغي ةمجرتلا

 ١  «ةفافلو ءادرو رازإ » یهشلا

 ةداتق و رانید نب ورمعو ىرهزلاو هاطع لاق هيو . لالا میج ني نفکلا باپ - ۵

 ةيصولاب 23 نّدلاب ¢ نفکلا أدبي : هارب لاقو . لالا ميج لا : رانید س ورع لاقو

 نفكلا نم وه لسغلاو ربقلا رج : ُنايفُس لاقو
- 

 نمر دبع ید لاق هيبأ نع دعس نع دعس نب مهار د ىلا دمع ن لجأ شرع — ۷ 6
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 رگ سرو ماور ها و 2 ره مر اور رز 5 ۳ ۲ 26

يمع نب بعص لتق : لاقف « همامطب موب هتع لا یضر فو نا
 نفكي ام هل دجوب لف -ینم ريخ ناكو  ر

 یو ی رو سو ا ا وری ۾ و ا ا

 تیشخ دقل : ةدرب الإ هيف نفك ام هل دجوب ف ىنم ريخ  "رخآ لحر وا ةزج لتقو
 درب: الإ هيف.

 « ىبي لعج "من . اینا انتايح ىف انتی انل "تاحع دق نوکی نأ

 ہ3

۵ ۰ 

 [ ۰60 « ۱۲۷۵ : ىف هافرط - ۱۲۷۵ ثيدحلا]

 اذهب درو عوفرم ثيدح ظفل ىعار فنصلا نأكو « لاملا سار نم ىأ ( لالا عيمج نم نفکلا باب ) هلوق

 « رباج ثيدح نم للعلا ىف متاح ىنأ نیا هركذو « فيعض هدانسإو ىلع ثيدح نم طسوالا ىف ىناربطلا هج رخآ ظفللا

 لاق ورم نب سآلخ نع ةذاش ةياور الإ معلا لهأ عيمج كاذب لاق : رذنلا نا لاق « ركنم هنأ هيبأ نع ىكحو

 اذه ىلع دري دقو «قازرلا دبع امهجرخأ : تلق . « البلق ناك نا كثاثلا نم » لاق سواط نعو « ثاثلا نم نفكلا »

 ةنؤم نم هريغو نفکلا ىلع مدقب هناف لاما نيعب قلعتب ام رئاسو ةاک رلا نم مثديغو ةيعفاشلا هانثتسا ام قالطإلا

 ۰ ةداتقو رانید نب ورعو ىرهزلاو ءاطع لاق هو ) مژق . اناج ادبع وأ ان وهم اثیش ةكرتلا تناك ول اک ةزهجت

 خرج نبا نع كرابلا نبا قیرط نم یرادلا هلصوف ءاطع لوق امآ ( لاملا عيمج نم طونحلا : رانید نب ورمع لاقو

 نع رمعم انربخآ » قازرلا دبع لاقف ةداتقو ىرهرلا لوق امأو « « لالا سأر نم نفكلاو طونحلا د لاق هنع

 نع جرج نبأ نع » قازرلا دبع لاقف راذرد نب ورمع لوقامأو «لاملا حیمج نم فگلا : الاق ةداتقو یرهرلا

 ادیب  ىعخنلا ىنعي - مهاربا لاقو » هلوقو « رانید نب ورمع هلاقو » لاق « لالا سأر نم طونلا و نفكلا : ءاطع

 نود كلذك ىمخنلا لوق نم یرادلا هلصو خلا ىروثلا ئأ ( نايفس لاقو ) هلوق . « ةيصولاب مث نيدلاب مث نفكلاب

 ىأ نايفس نع قازرلا دبع هلصو « لالا عيمج نرم نفكلا ١» ظفلب یعخنلا نع ىرخأ قي رط نمو « نايس لوق

 رج ىأ « نفکلا نم وه : لاق؟ لسغلاو ربقلا رجأف : نايفسل تلقف » لاق هاربا نع بتعم نب ةديبع نع ىروثلا

 قرزالا وه ( ىكملا دم نب دمأ انثدح ) هلو ۰ لالا سأر نم هنأ ىف نفکلا كح نم لساغلا رجأو ربقلا رفح

 نع وار دانسالا اذه ىف دعس نب مهارباف فوع نب نمحرلا دبع نب مهاربا نبا ىأ ( دعس نغ ) هلوق . حيحصلا ىلع

 هدباوف ىلع مالكلا یتایو . اذه نم الاصتا حرص هيلي ىذلا بابلا ىف هقايس یتأمسو ۰ هرب أ دج نع هدج نع هب أ

 هرهاظ نال « هل دجوب ملف » ثيدحلا ىف هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو « ىزاغملا باتک نم « دحأ ةوزغ باد م ىف ىفوتسم

 ةياور فو « هيلع دئاعلا ريمضلاب هدرب الإ » رک لا ةياود ىف عقوو « روكنملا درلا الإ کلم امدجوب مل هنأ

 « ةرم الإ رتي مو د ظفلب هدعب ىذلا بابلا ىف بايخ ثيدح قأایسو ءدوربلا ةدحاو ظفلب « ةدر الإ » ینپمشکلا

 ٠ لوألا حجرملا ؟ طقف ةروعلل وأ هندب عيمج ارتاس هنفک نوكي له قرغتسم نيد هيلع ناك اذإ امف فاتخاو
 لقو

 ىلع فقأ ل ( رخآ لجر وأ ) هلق . ندبلا نم هتحت ام فصي دحاو بوث ءىز ال هنأ ىلع عامجإلا را دبع نا

 قيرط نم هجرختسم ىف معن وبأ هجرخأ اذکو « طقف بعصمو ةزمح ركذي الإ تاباورلا رثكأ ىف عقب لو  هسا

 خلا ىلع رقفلا راثيإ نجرلا دبع ةصق نم دافتسي : رينلا نبا نیزلا لاق . دعس نب مهاربا نع محارم نأ نب روصنم

 اع اص ناك هنأ عم ماعطلا كلذ لوانت نم عنتما كلذلف « باستكالا ىطاعت ىلع ةدابملل ىلختلا راثبإ و

 دحاو بوت الإ دوب | اذإ بساپ - 75
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 ۳ ۳۹ 5 و ال حا و ماش ۶ 4

 نا » مهار هيبأ نع ماریا ن رلعس نع هبعش ان ربخا ها دا را لت اقم نب دمع شو بس ۷۵

 4 1 صار ت ۳ و ف 9 7 ل4 ا امص - ١

 -ىماريخ وهو - ربع نم بعصم لتف : لاقف  ًامئاص ناکو - م مطب یا هنع لل يضر فوع نب نج لا دبع

 وهو - ةزم لتقو : لاق ُهارأو . ةأر ادب هالجر لع ناو « الجر دب مار لع نإ ةر ف نك

 اننانسح نوكست نأ انيِشَح دقو  انيطعأ ام ايندلا نم انيطعأ : لاق وأ - طسب ام ايندلا نم انل طسب مش - ىنم یخ

 « ماعطلإ كرت ىتح یکی لعج ( . انل لع ٠
 دبع لوق ىفو . رخآ *یش باقترا ةنفدب رظتنب الو هيلع رصتقا ىأ ( دحاو بو الإ دجوب مل اذا باب ) هلو

 عم ةلضافلا دهاشلا ىف لثق نم لضف مظعت ىلا ةراشإ هيفو . هعضاوت ىلع ةلالد « ىنم ريخ وهو » فوع نب نحرلا

 . هيلي ىذلا بالا ىف ىتلا ةباورلا ىف امل قفاوم وهو « هالجر تدب هسأر ىطغ نإ » قبرطلا هذه ىف دازو : ب ینا

 كلذك نفك اضيآ ةزمح نأ سنأ ثيدح نم كردتسملا ىف املا یورو

 أر ىلغ هيَمدق وأ هَسأر یراوم ام ال انک لحي ملاذإ ساپ - ۷

 2لا یضر 7 ان دح ویقش ات دح شعلا ان دح یآ اتدح ٍتايغ نب صفح نب رع اشو - ۹

 نيش ءرجأ ني لك أي | تامنّم انف : هلل ىلع ان عقوف « هجو ین تى بلا مم ان'رجاه » لاق هنع
 تو اي مك اسما او ر جنا 0 وا والا عا معو م

 اذإ ةدرب الا هنفكن ام دجن لف دخآ موي لتف . ادم وهف ترم هل تعا نم اتمو « ری نب بعصم مهنم

 نأو « ةأر طعن نأ ا هوا انمأف « هسأر جرح هیلجر انيطغ اذإو 1 هالجر تج رخ ”ةسأر اه نی

 < رخذالا نم هیلجر ىلع لنت
] 364۸۲۹۵۳۲ ¢ CAY < EEN o FANE ¢ PAI ۰۸: j هفارطأ - ۹ دنا [ 

 ؛ سكملا وأ هیمدق الإ هدسج ةيقب عم هسأر ىأ ( هيمدق وأ هسأر یراوب ام الا انفك دج مل اذإ باب ) هلو

 تجرخ » لاق ثيح بابلا ثيدح نم نيب كلذو < هيمدق الإ هدسج وأ « هسأر الإ هدسج ىراوب ام : لاق هنأك

 مل اذإ هنأ هئم دافتسيو . ىل وأ ةروعلا ةيطغت ناكل هدسج راس نود طقف هسأر یطفب هنأ دارلا ناک ولو  هالجر

 لوق جحلا باتک ین ىأيسو < ضدالا تابن نم رسیت اف دجوب مل ناف « رخذ الاب هعيمج ىطغي هنأ ةتبلا راس دجوب

 بحتسا امو : بلبلا لاق « روبقلا ىف هلاعتسا مهل ةداع تناك اهتأكف « ان روبقو انت ويب هناف رخذالا الإ , سابعلا

 رهاظلا لب « رظن مرجلا اذه ىفو . یبتنا اہف اولتق مهن ال ةغب اس تسيل ىتلا بايثلا كلن ىف نيفكستلا مقلب ىنلا مش

 ةمجمع بابخو « لئاو وبأ ةللس نبأ وه ( قيقش انئدح ) هو . ةجرتلا یطتقم وه اک اهريغ مهل دب ) هنأ

 مئانغلا نع ةيانك ( اثيش هرجأ نم لک اب ۸) هلق . نويفوك هلك دانسالاو « ترآلا نبا وه ةلقثم ىلوآلا نيتدحومو

 (تعنيأ) هل . ةرخالا رجآ ىلع اروصقم سيلف « هترم رجال دارلا نأكو ء حوتفلا نمز كردأ نم اهلوانت نا

 1 اهنتحي ىأ ةلمبلا رسکو هلوأ حتفب ( ادم وهف ) هلق ۱ تجضن ىأ نونلا حتفو ةيناتحتلا نوکسو ةزمملا حتفب

 « رذ ىبأ ريغ ةباور نم «هب » ظفا طقس (ه هنفکن ام) هلق . اهتيلثت نيتلا نبا کحو « لادلا مضي یوونلا هطبضو
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 ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک ىف هدناوف ىلع مالکلا ةيقب یتآیسو

 يلع رکن رف كو *یبلا نمز ىف نفكلا دعتسا نم بيسإب - ۸ ۱

 ةأرصا نا » ”هنع ا ”ىضر لهس نع هیبآ نع مزاح ىبأ نبا ان دح دسم ن لا دبع اش ح ۷

 متجسن : تلاق . من : لاق . لا : اولاق ؟ در ام نورد. ایا اميف ةجوسنم ةدربب كي "بلا تءاج
 : لاق نالف اهتم «هرازإ اهنإو انيلإ ج رغ ء اميلإ جات هيَ ىلا اهذخأف « کک ال تیغ « یدیب

 . الرب ال هنأ تدلعو كلاس من اهيلإ اجاتح فكم ؛یبلا اهبل «تنسحأ ام : موقلا لاق . اهتسحأ ام هینشکا
 « هتفکت ناکسف : "لپ لاق . ینفک نوکسل "هتلأس ۱4! ءابسبلأل هتلأس ام هاو ىلإ : لاق

 ۹.۰۳۱ 0 ۷.۹۳ ىف هفارطآ - ۱۲۷۷ ثيدحلا ]

 لوپجلل ءانبلا ىلع فاکلا حتفب انتیاور ىف طبض (هيلع رکن مف علي ىنلا نمز ىف نفکلا دعتسا نم باب ) هلق
 هيلع لدب ءاب هركني ملف تاباورلا ضعب نع رينملا نب نيزلا ىحو مب ىنلا راكنإلا لعاف نأ ىلع رسكلا ىحو

 ىلع ناك ةباحصلا نم عقو ىذلا راكنإلا فأ ىلا ریشیل كلذب ةمجرتلا ديق منو « رسك-!اب ىنلا ةياورلا نعم وهو
 نم هلم تسال دب ال ام لیصح زاوج هنم دافتسیف 3 هياع كلذ اوركني مل هرذعب مربخآ املف ةدربلا بلط ىف ىناحصلا

 . ابا ىلع فقأ مل ( ةأرما نا) ےل . ىتأيس ثح هيف ؟ ربقلا رفح كاذب قحتلي لهو « هتايح لاح ىف هوحنو نفك

 هبدسه بوثلا ةيشاح هريغ لاقو ۰ ةيشاح الب نوکتف بوث نم عطقت مل اهنا ىنعي ىدوادلا لاق ( اهتيشاح اف ) هلو
 . بدحلا امهفرط ىف ناتللا هاتيحان بوثلا اتيشاح : زازقلا لاقو « دعب سبلت لو اهبده عطقي مل ةديدج اهنإ لاق هنأكف
 لاقف » هظفل و بد لا ىف فنصملا هجرخأ اك مزاح ىبأ نع ناسغ وبأ هني دعس نب لهس لوقم وه ( نوردنآ ) هلق

 ام ةلمشلاو ءاسك ةدربلا نال زوجت ةلمشلاب ةدربلا ريسفت ىفو . ىهتنا « ةلمشلا : اولاق ؟ ةدربلا ام نوردنأ موقأل لبس
 ( اهلا جات مع ین اهذخأف ) لوق . اهمسا ابلع اوقلطآ اهب مملاتشا رثك أ ناك امل نكل « معأ ىف هب لمتشب
 ماشه نع:هجام نبا ةباور ىف ( هرازإ امنو انيلا جرغ ) ه]ق . حرص لوق مدقت وأ لاح ةنبرقب كلذ اوذرع مهنأك
 مث اب دزتاف » ىفاربطلا دنع مزاح ىبأ نع دعس نب ماشه ةياور ینو ءاهف انيلا جرفن » زيزعلا دبع نع راع نبا
 فنصللل و . نيسجتلا نم نيتلمهملاب انه تایاورلا عيمج ىف اذك (اهنسحأ ام امنسكأ لاقف نالف اهتسخل) هلق . « جرخ

 نم ليعامسالاو یاربطلل اذكو نون ريغب مجلاب « ام » مزاح ىبأ نع نمحرلا دبع ن بومی قيرط نم سابللا ىف
 هازعو ۰ فوع نب نمحرلا دبع هنأ هل ماکحالا ىف ىربطلا بحلا دافآ « نالف » هلوقو « مزاح بأ نع ىرخأ قیرط

 حرش ىف بحا نع نقلملا نا انخیش هلقن و « نمحرلا دبع الو لبس دنسم ىف ال ريبكلا مجهلا ىف هرأ لو یناریطلا .
 انخيشل عقوو « هناكم رضحتسي مل نكل « هيلع فقو هنإ ىمتيملا نسحلا وبأ ظفاحلا انخرش ان لاق اذدكو « ةدمعلا
 معي 6 یرارلا مساب لئاقلا مسا انخیش ىلع سبتآ هنأكف طلغ وهو دعس نب لهس هنأ « هيبذتلا حرش » ىف نقلملا نبا

 نع رلا دبع نب بوقعي نع ديعس نب ةبيتق نع (۱)راسی نب نمحرلا دبع نب دمحأ نع روك ذا ثيدحلا ىناربطلا جرخأ

 )١( راشب نبأ » ةخسن ىف «



VESزئانجلا باتک - ۳  

 سابللا ىف ىراخبلا هجرخآ دقو « یبننا « صاقو ىبأ نب دعس وه ةيتق لاق » هرخآ ىف لاتو لہس نع مزاح ىلأ نع
 هامس لجر نالف ءاجل » هيف لاقو مدقتلا هدنسب هجام نبا هاور دقو « كلذ هنع ارك ذب ملو ةبيتق نع ةنيرلا ىف یاسنلاو

 ىبأ نع ملاص نب ةعمز قيرط نم یا طلا ىرخأ ةياور ىف عقوو . هامس اعر ناك یوارلا نأ ىلع لاد وهو «ذئموي

 نب دعس وأ فوع نب نمحرلا دبع وه نوكي نأ ىنتن ال افيعض ةعمز نكي مل ولف « ىبارعأ روكذملا لئاسلا نأ مزاح

 « بجعتل امو نونلا بصنب ( اهنسحأ ام ) هل ٠ ملعأ هاو دعب نم هيف ام ىلع ةصقلا تددعت لاقي وأ « صاقو ىبأ

 نم سابللا ف فنصبلل وهو ؛ هيلا ام لسرأو اهاوط لخد ادلف منل اق هجولا اذه نم ىئاربطلاو هجام نبا ةياور فو

 هل . ءهيلا امہ لسرآ مث اهاوطف عجر مث سلجلا ىف هللا ءاش ام سلب معن لاقف » ظفلب نحرلا دبع نب بوقعي قيرط

 هظفل و ةدوكذملا دعس نب ماشه قيرط ىف ةباحصلا نم هل بناعلا ةيمست تعقو دقو , ةيفان ام (تنسحأ ام موقلا لاق)

 ىح اهأبخأ نأ تدرأ نكل و « متيأر ام تيأر : لاقف ؟ اهلا هتجاح تيأر دقو هتلأس مل لجرلل تلقف لهس لاق
 ء الئاس درب ال ١ ظفلب هجام نبا ةاور ىف تيئو « لوءفملا فذحب انه عقو اذك ( دري ال هنا ) هلو . امف نفك أ
 (اهسبل ال هال سام ) هلوق . هعنميف ائيش لأسي ال بدآلا ىف ناسغ ىبأ ةياور فو « عويبلا ف بوقعي ةياود ىف هوحنو

 مع ىنلا نأ خاص نب ةعمز ةيا ور ىف ىناربطلا دافأو « لي ىنلا اهسبل نيح اهتكرب توجر لاقف , ناسغ نآ ةياور ىف
 هلوبقو هدوج ةعسو مب ىنا قلخ نسح دئاوفلا نم ثيدحلا اذه یو. رفت نأ لبق تاف اهريغ هل عنصي نأ ىمأ

 ةداع تناك ةأفاكملا ناف هنم رهاظب كلذ سیل و « هتيده ىلع ريقفلا ةأفاكم كرت زاوج بلبملا هنم طبنتساو:« ةيدحلا
 كلذ نوکب مزجلا ثيدحلا اذه قايس ىف سيل لب « اهلعف نوكي ال نأ انه اهنع توكسلا نم مزاب الف ةرمتسم إب ىنلا

 مطوقا تدرجت ولو نئارقلا ىلع دامتعالا زاوج هيفو : لاق « اهنم اه. رتشيل هيلع اهتضرع نوکت نأ لمتحيف ةيده ناك
 ىف بيغرتلا هيفو : لاق . مدقت اک كلذ ىلع لدب لوق هنم محل قبس نوكي نأ لاتحال رظن هيفو « اهلا اجاتحم اهذخاف و
 . سيلدتلا نم ىثخي ام ةلازا املا هتبسنب تدارأ نوکست نأ لمتح و « ارهام ناك اذإ هعناص ىلا ةبسنلاب عونصلا

 هنم هبلطب هل ضرعيل امإو اهردق هفرعیل امإ اهريغو سبالما نم هريغ ىلع هاري ام ناسنالا نادحتسا زاوج هبفو
 هيفو . ميرحتلا ةجرد ركنملا غلبي مل ناو ارهاظ بدالا ةفلاخم دنع راكنالا ةيعورشم هيفو . كلذ هل غوسي ثيح
 ةعامج رفح دقو : لاق « هيلا ةجاحلا تقو لبق ”ىثلا دادع] زاوج هيف : لاطب نبا لاقو 20 نيم اصلا راث آب كزبتلا

 ناك ولو : لاق « ةباحصلا نم دحأ نم عقي مل كلذ نأب رينا نب نيزلا هبقعتو . توملا لبق مثروبق نيحلاصلا نم
 اب قثي ةهج نم هليصحت ىف دهتي نأ كلذ نم اًديش دعتسا نل ىئبني : ةيعفاشلا ضعب لاقو . مهف شكل ابحتسم
 ةكربلاو حالصلا هيف دقتعب نم رثأ نم وأ

 الا ءاسنلا عرابتا بيسسإب - ۹
 تااق اهنع هللا ىضر ٌةيطع ”مأ نع ليذهلا "أ نع دلاخ نع نايفس ان دح هنن نا او ۱۳۷۸

 « انيلع مری مو « زئاججلا عابتا نعانیهن »

 ناك ولو « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريغ عم كلذ اولمفي مل ةباحصلا نأ امهدحأ : نیبجول كلذ نم منلل باوصلاو « طخ اذه (۱)
 « كرما ةعيرف دس ىناثلا هجولا . ةريثكلا قورفلا نم هريغ نيبو هنيب ال هريغ هيلع ساقي ال لسو هيلع هلا ىلص ېنلاو « هيلا انوقبل اريخ
 ارام كلذ نایب قبس دقو . كلذ نم منلا بجوف هللا نود نم مهتدابعو مهيف وللا ىلا ىضفب نيملاصلا راثآب كربتلا زاوج نأل



 ۱1 ۱۳۷۹ - ۱۲۷۸ ثيدحلا

 زانجلا عابتا لضف نيبو .ةجرتلا هذه نيب فاصملا لصف : ريثملا نب نيزلا لاق ( ةزانجلا ءاسنلا عابتا باب ) هلوق

 یه نال ءاسنلا نود لاجرلاب صتخ كلذ ىف تب اثلا لضفلا نآ و « لاجرلا و ءاسنلا نيب ةقرفتلاب یمشآ ةريشك مجارتب

 نم هيلا قرطتي ا-1 انه كلا قلطأو : ناعمتج الو ؛ بارحتسالا ىلع لدي لضفلاو ؛ ةهاركلاا وأ مرحتلا یطنقب

 انثدح ) هلق ۰ ةدسفلا نموت ثيح وه دامنإ عازنلا لع نأ قخي الو . كلذ ىف ءاملعلا فلتخا مث نمو « لاتحالا

 ناسح نب ماشه ةباور نم ضیا ىف مدقت ( اني“ ) هلوق ٠ نيريس تنب ةصفح یه لیذما مأو ىروثلا وه ( نايفس

 ظفاب بابلا اذه دائساب ىررألا نع مکح ىبأ نب ديزي هاورو «زئانجلا عابنا نع ای انکو ظفلب امنع ةصفح نع

 ال « هيف یهانلا مسي مل هنال ثيدحلا اذه ىف ةجح ال : لاق نم ىلع در هيفو ليعامسالا هجرخأ « زلم هللا لوسر اناهن و

 ةياور دب وب و « ني دلا نم امه ريغ دنع حصالا وهو اعوفم ناکةغیصلا هذج درو ام لک نأ امهريغو ناخيشلا هاور

 لود لخد اا ١ تلاق ياء مأ هتدج نع ةيطع نب نمحرلا دبع نب ليعامس] قبرط نم ىتاربطلا ءاور ام ليعامسالا

 نکمیاب ال نكي لا ینثعب < نكيلا هلا لوسر لوسر ىنإ : لاقف رمع ايلا ثعب مث تيب ىف ءاسنلا عج ةنیدلا كلب هللا

 « ةزاثج ىف جرخت نأ انامو « قتاوعلا ديعلا ىف جرغ نأ انمأو » هرخآ ىفو , ثيدحلا ءائيش هللاب نكرشت ال نأ لع

يلع مرمي لو ) هلوق : ةباحصلا لرم نم لوالا ةيطع مأ ةياور نأ ىلع لدي اذهو
 حملا ىف انیلع ديكؤي لو ىأ ( ان

 رهاظ : ىطرقلا لاقو . رحت ريغ نم زئانجلا عابتا انل هرک : تلاق ا:أكف « تايهنألا نم هريغ ىف انياع دك أ اك

 لديو . ةنيدملا لهأ لوق وهو زاوجلا ىلا كلام لامو . ملا لهأ روهج لاق هبو « هبزنت ىهت ىهنلا نأ ةيطع مأ قايس

 ةزانج ىف ناك كم هللا لوسر نأ ةربره ىلأ نع ءاطع نب ور نب دع .قب رط نم ةبيش ىبأ نبأ ها ور ام زاوجلا ىلع

 قيرظ نهو ؛ هجولا اذه نم یئاسنلاو هجام نباهجرخأو . ثيدحلا « ربع اب ابعد » لاقف ام حاصف ةأرمأ رمع ىأرف

 مأ ثيدح ىف : بارلا لاقو « تا هلاجرو ةريره ىلأ نع قرزالا نب ةيلس نع ءاطع نب ور# نب دمي نع ىرخأ

 نأ ىلا ىأ « زئانجلا عابتا نع انين املوق : ىدرادلا لاقو ۰ تاجرد ىلع عرامشلا نم ىلا نأ ىلع ةلالد ةيطع

 عيت نأ ريغ نم مهتی» ىلع م>رتن و ممیزعنف تيملا له ىتأن ال نأ ىأ « انیلع مزعب لو » هلوقو « روبقلا ىلا لصن

 نا ٠ صاسعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف وه عن « رظن قايباا اذه نم ليصفتلا اذه ذخأ ىو . ىهتنا هنزانج

 تفلب كلعل : لاقف . مهتیم تيا اذه لهأ ىلع تحر : تلاقف ؟ تشج نبأ نم : لاقف ةليقم ةمطاف ىأر ب ینا

 ملا وهو ۰ ىدكللا غواب اماع E امهريغو احم لاو دحأ هجرخآ ثيدحلا « ال : تلاق ؟ یدکلا موعم

 اهلوقب دارلا نوكي نأ لمتح : یریطلا بحنا لاقو . ةيزعتاا lle رکن مو « رباقملا یهو ةروصقلا لادلا ففغتو

 . رهظآ لوالاو « كلذ و“ و ظاريقلا لوص# ابعابتا ىف میبرغرتب لاجرلا ىلع مزع اک ىأ ء انیلع مزعي لو »

 .لعأ هاو

 مجوز ريغ ىلع ةأرلا ذادحإ بیس -۰

 ول نیش نيو ها قم نب هلم انتادح لضفلل نب رشي مدح د دسم اتو - ۱۷۸۵

 فک دعا نأ انی : تلاقو هب تعکستف ةرفطب تعد ثلاثلا مویلا ناك اذ اهنع ا ضر هيلع مال نا

 « جوز “لإ تال نم
 ىرالا جاف ۰ ۳ ج۹ “م



 بنیز نع عفان نب ديد ىفربخأ لاق یموم نب بوبآ اندح نایفس ان دح یدیطنا شرم - ۸۰
 ثلاشاا مویلا ىف ةرفُصب امنع لا يضر ةبيبح مأ تعد ماشلا نم نایفس ىبأ "یمن ءاج امل » تلاق لس ىبأ ةئبا
 هل ال : لوقي ولكي یبلا تسعت ىأ الول ةينن اذه نع تنك ىلإ : تلاقو اهیعارذو اهيضراع ثحَسف - 6 ا طط و e 1 م -ٍ 2
 يشأ ةسبرأ ويلع دي ابناف جوز ىلع "الإ « ثالث قوف تيم ىلع دت نأ رجلا ویلا ئاب نيؤت ةأرمال 2 ۰ 27 ن ا ر ك ىلا حي 1 و

 € ارشعو

 [ هميم ۰ ٩۸۱ : ىف هفارطأ ۱۲۸۰ ثيدحلا ]
 رديه نع مازح نب ورم نب دم نب ركب ىلأ نب هللا دبع نع كلام ىنث دح لیعاما ار - ۱ 9۳ رب ف ۰ د هدر یک ۰

 "لوسر ةتسمس : تلاقف يم *ونلا جوز ةييبح مآ ىلع تاخد » تلاق ”هنربخأ مس ىلأ تنب بنيز نع عفان نبا
 تاو 1 7 زن و د ۶ حج ۱ رب 2 9 ڪا
 ةعبرأ جوز ىلع الإ « ثالث قوف تیم ىلع دحت رخالا مويلاو للاب نمزت ةأرمال لحم ال : لوقب كَم نا
 « ارشعو ريكا

 [ ۰۳۳۰ : ی هفرط - ۱۲۸۲ ثيدحلا ]

 ابج وز امنع ىفوتملا ةأرملا عانتما ةلمهملاب دادحالا : لاطب نبا لاق ( اجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحإ باب ) هلق
 ريغ ىلع دحت نأ ةأرملل عراشلا حابأو « عاجلا ىعاود نم ناك ام لكو امهريغو بیطو سابل نم اهلك ةنيزلا نم
 جیرلا نأ ىلع مهقافتال ابجاو كلذ سيلو : دجولا ملأ سم مجمو نزم ا ةءول نم بلغي امل مابأ ةثالث امج وز
 لوقو . دادحالا ثحابم ىلع مالكلا ةيقب قالطا باتک ىف ىتأيسو « لاح لا كلت ىف هعنم اهل لحي مل عامج اب اهيلاط ول
 و < ةرهاظ هل ثيدحلا ةلالدو « امینجآ وأ ابیرق ناك ءاوس جوزلا ريغ تيم لك معي « امج وز ريغ ىلع » ةمجرتلا ىف
 هیضتقب ام لقأو ثالثلا ف عرحتلا مدع ىلع لدربل | نآل هکح نیب لو. افرع هب صتخم هن ال تولاب ةمجرتلا ىف هديقب
 لمتسلا و «ةفصلا ىلا فوصولا ةفاضإ نم وهو ثك الا اذک ( كلاثلا موي ناك ابف ) هلق . ةيعورشلا تابث]
 نيريس نبا نع بويأ هاور ( انی ) هلوق ٠ ابیرق املع مالكلا ىنأيس ( ةرفصب تعد ) لوق . « كلاثلا مويلا »
 نبا نع ةداتق قیرط نم قارطاو < قازرلا دبع هجرخأ ثردحلا ء ثالث قوف كلاه ىلع دحن ال نأب انرمأ » ظفلب
 ۰ ىعابرلا نم هلوآ مضب ( دح نأ )هل  ءانعم ركذف « لوق ها لوسر تعم“ » تلاق ةيطع مأ نع نيديس

 الإ ) هل . نعم تدحأو ةأرملا تدح لاقي ینالثلا نم هيناث مضو هلرآ حنف هريغ یو« هریغ یعصالا فرم لو
 لکلاو « جوز ىلع الإ » ظفلب هقيرط نم ددعلا ف عقوو « ماللاب « جوزل الإ , ىنبمشكلا ةاود قو ( جیدب
 نب ديمح نيبو اهنيب رابخالاب ددعلا ىف حرصو « هِي ىلا ةبدب و یه ( ةملس ىبأ تنب بنیز نع ) هْلق . ةيبدسلا ینعع



 ۱۷ ۱۲۷۸-۱۲۸۲ لیلا
 « صخشلا توم ريل اوه - ءايلا دیدشآ و ةلههلا رسكو  ءايلا فيفختو ةلمهلا نوكسو نونلا حتفب (ین) هلوق ۰ عفا
 لوق فو . روكذملا نايفس ىبأ تنب ىه ( ةببيح مأ تعد ) هل. ةبواعم دلاو ةيمأ نإ برح نبا وه نایفس وبأو
 ةنس تام هنأ ىلع روهجلاو « رابخالاب للعلا لهأ نيب فالخ الب ةئيدملاب تام نایفس ابأ نال . رظن « ماشلا نم »
 ةئينع نب نایفس ةياور الإ كلذب هديبقت ثيدحلا اذه قرط نم ءىش ىف رآ لو « ثالث ةنس ليقو نيثالثو نينتا
 وه ةايحلا ىف ةبيبح مأو ماشلا نم هيمن ءاج ىذلا نآل « نبا  ظفا هنم فذح هنأ نظأ تنکو ءامهو اهنظأو هذه
 قيرط نمو كلام قيرط نم ددعلا ىف فذصلا هاور نكل « ماشلا ىلع اريمأ ناك ىذلا نایفس ىبأ نب ديزي اه رخأ
 نب نایفس وبأ اهوبأ ابنع یفوت نیح » ظفلب عفان نب دی نع مزح نب ركب ىبأ نب هقا دبع نع امهالك ىروثلا نايفس
 ةبيبج مأ ةمجرت ىف دعس نا هجرخآ اذکو « ماشلا نم امهنم دحاو هيف لقي لو < ,یش هنم طقسي مل هنأ ربظف « برح

 نع ةبهش انثدح حیکو انثدح » لاق ةبيش ىنأ نبا دنس» ىف ثيدحلا تدجو مث. اند ديبع نآ تاب ةمفص قي رظ نه

 یرادلا هاور اذكو « امعارذ هب تخطلف ةرفصإ تعدف اه مح وأ ةبيبح مأ ىخأ ىعن ءاج  هظفل و عفان نب ديمح
 نب دو جاجح نع دمحأ هاورو ءامل امح وأ تام ةبيبح مال اعأ نأ » ظفلب نکل ةبعش نء مساقلا نب مشاه نع

 « بألا ىلع هقالط) نم برقأ خألا ىلع منا قالطو  ددرت ريغ نم « تام امل ام نا » ظفلب ةبعش نع اعیج رفعج
 نايفس ىنأ اب ةافو دنع مث ديزي اهمخأ ةافو دنع ةبيبح مأ عم بنيزل تددعت ةصقلا نوکت نأ اذه دنع نظلا ىوقف
 هيف دازو « قولخ ةرفص هيف بيطب » ةروكذملا كلام ةياور ىف ( ةرفصب ) هلوق . لعأ هاو . كلذ نم عنامال
 تخأ نبا سيوأ ىلأ نبا وه ( ليعامس] اذثدح ) هاو . امف ىضراعب ىأ « ابضراعي تسم مث ةيراج هم تشهدف د
 مث) هلق ۰ آیس اک ددملا ىف هقيرط نم الوطم هدروأو ۰ ارصتخم كلام قیرط نم انه ثيدحلا قاسو . كلام
 دعب تعقو ةصقلا هذه نأ هرهاظو ددعلا ىف يلا ةباورلا ىف هب حرصم وهو « ةبلس مأ تنب بنيز لوقم وه ( تلخد

 نام ةنس هتافو نآل نایفس ىلأ نب ديزب ةافو بقع كلذ نوكيو « ددعتلاب انلق نإ الإ كلذ حصي الو « ةبيبح مأ ةصق
 شک أب نايفس بأ لبق تتام شحج تنب بنيز نا هيبأ ةافو دنغ كلذ نوكي نأ حصي الو « ةرشع عسن وأ ةرشع
 تدارآ امئإو عئاقولا بيترت درع مل ابنآ ىلع لمحیف « رابخألاب ملا لهآ دنع روهشلا حیحصلا ىلع نينس رشع نم
 نيح) هلوق . لعأ هللاو . بیترتاا یضتقب ال كلذو « تلخدو و ظفلب دواد ىبأ ةياور ىف عفو دقو . رابخألا بیترت

 « ريغصتلاب هللا ديبعو ةفاضإ ريغب دبعو هللا دبع : ةوخإ ةثالث بايز نآل « هب دارملا نم قفحتأ مل ( اهوخأ قوت
 ب ىنلا جوزتو ردب دعب تام ةبلس ابأ اهابأ نآل ادج ةريغص كاذ ذإ بنيز تناكو دحأب دمشتساف ريبكلا امأف
 « هذه بنيز عضوب ةملس ىبأ نم اهتدع نم تاح ابمأ نأ عاضرلا ىف أيس اك عضرت ةريغص هو ةملس مأ اهمأ

 هجرخأ اک « هللا دبع اهوخأ فوت نيح د ظفاب تآ.طوملا نم ريثك ىف عقو ناک نإو انه دارملا وه نوكي نأ نتناف
 ,شاعو ىمعأ ارعاش ناكو ديمح ىبأب فرعيف ةفاضإ ريغب دبع امأو ‹ كلام نع هريغو بهو نبا قيرط نم یطقرادلا
 انا یورو « ةنسب بليز هتخآ دعب تام هنأب رابخألاب معلا لهأ نم هريغو قحح] نیا مزج دقو ‹ رع ةفالخ لا

 هل ةعجارم هسنع ىكحو رمع عم بنيز ةزانج رضح روكذملا ديمح اأ نأ نيج و نم تاقبطلا ىف اهتجرت ىف دعس
 امأو « دارلا ريخآلا اذه نوک نأ قتناف « اذه, ىف هب دشتسب نکل ىدفاولا اهدانس] ىف ناک ناو « اهبسب
 ىنلا جوزتف تامو كنه رصنت مث ةشحلا ىلا نایفس ىبأ تنب ةيبح مأ هتجوزب رجاهو اعبقمماف رفصلا هللا ديبع



 زنانملا بانک - ۳ ۱:۸

 تناك هللا ديبع ةافوب نالا هاج ام دنع ةبلس ىبأ ثقب بنیز نالدارلا وه نوکی نأ لمتحم اذهف « ةبيبح مآ هدمب ړل
 یا ةياورلا لملون « هريصم ءوس نكذب اذإ امس الو رفاکلا هبیرق ىلع ءرملا نزحي نأ عنام الو « طبضي نم نسب ىف
 اذه ىلع ركميو . لعأ هقاو بناکلا اهطبضي لف ریفصتلاب هللا .ديبع تناك هللا دبع اهوخأ قوت يح. اطلاق
 توم دعب ناك اهجوزت نأ اهرهاظ ناف « ةيدبح مأ رم ىنلا جوزتف ةشحلا ضرأب تام هللا ديبع نإ لاق نم لوق

 «بنيذ ىلع تاخد مث و قايسلا قف اضيأو «ىهلا عمست نأ لبقو ةشبملا ضرأب یهز عقو امجیوزت و ؛ هللا ديبع
 دعب وهوروك ذلا شحج تب بنيز بيزق توم دعب ناك كلذ نأ ىف رهاظ وهو « ةبيبح مآ ىلع تلخد اوت دعب

 نم شحج كنب بفيزل اغأ نوكي نأ لمتحا عقاولا وه نظلا اذه نكي مل ناف « ةليوط ةدع, ةشبحلا نم ةبيبح مآ *ىجب
 ناف ةشبحلا ضرأب تبلو ةبلس ی تنب بنيز نأ نم هريغو ربا دبع نبا هاكح ام حجرب وأ « ةعاضرلا نم وأ اهمأ
 . لأ هللاو ابلثم ىف طبضي () املثم امو « نينس عبرأ شحج نب هللا دبع ةافو دنع اهل نوكي نأ كلذ ىضتقم
 بيزا هیف یایسو « هنم تسف و ظفلب دد_علا ىف یا قيرطاا ىف ىتأبسو . اهدسج نم ائيش ىأ ( هه تسف ) هلو
 ىلاعت هللا ءاش نإ یفوتسم ةثالثلا ثيداحالا ىلع مالكا یأیسو « اضيأ دادحإلا ىف ةلس مأ اهمأ نع رخآ ثيدح

 و

 روبقلا ةرايز اپ - ۱
ù heقلص *بلا ع » لاق نع لا یضر كلام نب سا نع تباث اد همش انت دح مدا اص - ۴ اا ۱ مو و و دوام د ~  

 ليقف . هف رعت لو یتبیص+ بصت مل كناف « ىنع كرلا : تلاق . ی ربصاو | هلا قتنا : لاقف « ربق دنع كت ةأرماب ١ 9 فا تک ِ +
 دنع ربصلا 6[ :.لاقف . كف رعأ مل : تلاقف « نيباّوب هدنع د زن يم ىنلا رتتأف « ويكي یبلا هنإ : اه را 5 23 ۶ نم مي اع سس . هللاا « 5 6 1

 « ىلوألا ةمدسلا

 فنصلا نأكو « ىتأيس يي فالخلا نم هيف ال كلاب حرصي مل هنأكو اهتيعورشم ىأ (روبقلا ةرابز بابإ)'هلوق

 « ةرخآلا رکذت اهناف ١ سنأ ثيدح رم یاسللاودواد وبأ دازو « اهوروزف « روبقلا ةرايز نع مكتيبن تنك »

 نو ءو ءافا ضب وهو ¢ اغحاف امالک ىأ ارج اولوقت الف ¢ نيملا عمدتو باقلا قرتو » هيف هثیدح نم احللو

 اهناف روبقلا اوروز  اعوفم ةريره ىبأ ثيدح نم لسلو  ايندلا ىف دهزت اهئاف و دوعسم نا ثيدح نم هلو مجلا

 اذک . ةزئاج لاجرلل روبقلا ةرابز نأ ىلع اوقفتا : امهریغو ىزاحلاو ىردبعلل اعبت ىوونلا لاق « توملا ركذت
 لاق ىتح افلطم ةهاركلا ىعشلاو یعخنلا مهارب]و نيريه نبا نع ىور هريغو ةبيش ىبأ نبا نال رظن هيفو « اوقاطأ

 رمملا ىف ةدحاو ةرم ولو ةبجأو روبقلا ةرايز نإ : مزح نبا لوق اذه لباةمو : معا هللاو خسانلا مهغلبي مل ءالؤه

 . ةلثفلا تنمأ اذإ ام هلغو « شک الا لوق وهو نذالا مومع ىف ناخد : ليقف ءاسنلا ىف فاتخاو . هب سالا دورول
 . هجح هريرقتو < رولا دنغ اهدوعق ةأرملا.ىلع رکش | لس هنأ هنم ةلالدلا عضومو « بایلا ثب دح زاوجا دو و

 ۰ اهلثمو ٠ ضايرلا ةطوظخم ين (۱)



 ۱۹ ۱۲۸۳ فید ا

 ابخأ رق تراز اهآر هنأ کلم یآ نا قيرط نم احلا ىورف ةشئاع ءاسنلاو لاجرال هموم ىلع نذإلا لمح نمو

 صاخ نذإلا ليقو « اپترابز مآ مث یبن ناك« معن تلاق ؟ كلذ نع رل ىنلا یه دق سيلأ : امل ليقف » نمحرلا دبع

 ورم نب هللا دبع ثيدح هل لدتساو « بذوملا » ین قححإ وبأ خيشلا مزج هب و «روبقلا ةرابز ءاسنلل زوج الو لاجرلاب

 ىذمرتلا هجرخأ « روبقلا تاراوز هللا نعل » ثيدصحو «زئانجلا ءاسنلا عابتا باب » ىف هبلا ةراشإلا تمدقت ىذلا

 لاق نم فلتخاو . تباث نب ناسح ثيدح ۳ سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو , ةريره ىنأ ثب دح نم ةحضصو

 هيضتقت ال ةرابزلا نم تارثكسلل وه امن نعللا اذه : ىطرقلا لاق ؟ هيزنتوأ ميرحت ةهارك یه له نپقح ىف ةهاركلاب

 وحنو حايصلا نم نهنم أني امو جربتلاو جوزلا قح عییضت نم كلذ هيلا ىضفي ام ببسلا لعل و « ةسغلابملا نم ةفصلا
 ( ةأ ما ) هلوق ۰ ءاسنلاو لاجرلا هيلا جامي توملا زكذت نال نذإلا نم عنام الف كلذ عيمج نمأ اذإ : لاقي دقف , كلذ

 حرصو « أل ىص ىلع یبت » هظفلو اهدلو هنأب رمشپ ام لسل ةءاود قو ۰ ربقلا بحاص مسا الو ارمسا ىلع فقأ ل

 نم ماکحالا باتك لئاوأ ىف یأیسو « اهدلون تبیصآ دق » هظفل و قازرلا دبع دنع ريثك یبا نب یحم لسم ىف هب

 ب ینلا ناك : لاق . معن : تلاق ؟ ةنالف نيفرعت : هلهأ نم ةأرعال لاق اسنأ نا » تباث نع ةبعش نع ىرخأ قيرط

 لاق « هللا قا هللا ةمأ اب لاقف » جرختسلا یف معن ىبأ ةياور ىف ( هللا قتا لاقف ) هلوق ١! ثيدحلا اذه ركذف ء ام م

 لسم ىف نأ هديؤي : تاق . یوقتلاب اهرمأ اذهلو « هريغ وأ حون نم دئاز ردق اهئاكب ىف ناك هنأ رهاظلا : ىطرقلا

 هلوقل هشطوت «هقا قتا » هلوق : ىبطلا لاقو « ابلع فقوف هركي ام اهم عمسف » روكحدملا ريثك ىبأ نب يحم

 وه ( ىنع كيلا ) هلق . باوثلا كل لصحيل ىعرجت الو ىربصت مل نإ هللا بضغ ىفاخ ام ليق هنأك « ىربصاو و

 ظفلب ةبعش نع رخآ هجو نم ماکحالا ىف أيس ( ىتبيصمي بصت ) هلوق . دعب أو حنت اهانعمو « لامفآلا ءامسأ نم

 ىبأ ثيدح نم ىلعي ىبألو « ىتبيصمب ىلابت امد لسلو « ماللا نوکسو ةمجعملا رسكب وهو « ىتبيصم نم ولخ كناف د

 , ةيلاح ةلمج ( هفرعت لو ) هلوق . «یترذع اباصم تنك ولو « ىلكشلا ىرحلا انآ ىلإ هللا دبع اب د تلاق امن ةريره

 لوسد هنإ : ال لاقف لجر اهب رف و ماكحالا ةياور ىف ( اهل ليقف ) هلوق هلا لوسر هنأ فرعت مو كلذب هتبطاخ ىأ

 نم طسوالا ىف یاربطلل و ءال : تلاق ؟هنیفرعت لهف لاق »ةروكذملا ىلعي ىفأ ةياور قو « هتفرع ام : تلاقف « هللا

 نم یآ « تولا لثم اهذخأف و هل ةياور ىف لم دازو « سابعلا نب لضفلا وه اهأس ىذلا نأ سنأ نع ةيطع قبرط

 ماكحألا ةاور ىف ( نيباوب هدسنع دجت ملف ) هو . ةباهمو هنم الجخ إب هنأ تفرع امل اءاصأ ىذلا برکلا ةدش

 كلذو « هفرعت مل ابنوک ىف ةأرملا هذه رذع نايب ربخلا اذه نم ةلجلا هذه ةدئاف : ريزملا نب نيزلا لاق « دارفإلاب ءااون»

 ىثم اذإ هءارو سانلا عبتتسي ال هنأ هنأش نم ناکو « امضاوت كلذ ىلع هتردق عم اباوب ذختيال نأ هنأش نم ناک هنأ

 لاقو . ءاكبلاو دجولا لغاش نم هيف تناكام عم هفرعت مف ةأرملا ىلع هبتشا كلذلف . رباك لاو كولملا ةداع ترج اک

 هل كوالا لثم هنأ تروصتق اهسفن ىف ةبيهو افوخ ترعشتسا لس ىنلا هن اهل ليق امل هنأ ةلمجلا هذه ةدئاف : ىبطلا

 ىف ( كفرعأ مل: تلاقف ) هلو . هتروصت ام فالخ سالا تدجوف < هيلا لوصولا نم سانلا عن باوبو بجاح

 لو دنع » ماکحالا ةياور ىف ( ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امن ) هلو . « كتفرعام هللاو تلاقف » ةريره ىبأ ثيدح

 لماكلا ربصلا وه كلذف عرجلا تایضتقم نم بلقلا ىلع مجب. “ىش لوأ تابثلا عقو اذإ ىنعملاو « سل هوحنو « ةمدص

 : ىلاطخلا لاق « بلقلا ىلع ةدراولا ةبيصءلل ريعتساف هلثع بلصلا "یشلا برض مدصلا لصأو ؛ رجآلا هيلع بترتپ يذلا



 زئانجلا باتک - ۳ ۷۱9۰

 ٠ ىكحو . ولسي مای الا ىلع هناف كلذ دعب ام فال ؛ ةبيصملا ةأجافم دنع ناک ام هبحاص هيلع دمحم ینلاربصلا نأ ینملآ

 . هربص لیجو هتبثت نسح ىلع رجؤي اعلو « هعنص نم تسيل اهنآل ةبيصملا ىلع رجؤي ال ءرملا نأ هريغ نع ىباطخلا
 نع ب هنم باوجلا اذه ردص : یطلا لاقو .رجألا دقفو كالما ةبيصم املع عمتجال نأ دارأ : لاطب نبا لاقو

 لاقو . كسفل ىرظناو هللا ريغل بضغأ ال ناف راذتعالا ىعد : امل لاق هناکم کا بولسأ ىلع كفرعأ | افوق
 افوق نع ةرٍذتعم ربصلاو یوقتلا نم هب اهرمأ امل ةعئاط تءاج اهل اهنأ كلذب ۳ باوچ ةدناف : رينملا نب نيرلا

 هدژیو . یبتنا باوثلا هيلع بترتي ىذلاوهف « لاحلا لوآ ىف نوک ن نآربصاا اذه قح نأ اهل نيب نزحلا نع رداصلا

 ىهذا لاقف » روكذملا ريثكىبأ نب ىحي لسرم ىفو « ربصا انآ « ربصأ انآ تلاقف » ةروكذملا ةريره ىلأ ةياود ىف نأ
 ذو ۱ «مدآ نا اکا ال ةربعلا و » نسحلا لس نم هيف قازرلا دبع دازو « ىلوالا ةدمصلا دنع ريصأا ناف « كيلا

 قلطت اما ةرايزلاو ربقلا دنع نفدلا دعب ترخأت ةروكذملا ةأرملا نوكت نأ لاهتحا عم روبقلا ةرايز ىف ثيدحلا اذه

 و ابعزج نم ىأر امل ريصلاو ىوقتلاب اهمآ ثيح اهفح ىف کلا ءاوتسا ةبج نم ادصق ربقلا ىلا أشنأ نم ىلع
 ربقلا دنع تماقأف اهتيم عيبشتل اج ورخ نوكي نأ نم مآ وهو « زئأج هنأ ىلع لدف ابتيب نم جورخلا املع رکنی

 هيف ناكام مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدسحلا اذه فو . تيملا ببسب جورخلاب هترايز دصق تأدثنأ وأ نفدلا دعب . ٠

 فورعلاب ملا ةمزالمو « هراذتعا لوبقو باصلا ةحاسمو « لهاجلاب قفرلاو غضاوتلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 فورعع مآ نم نأو ٠ سانلا جتاوح نع هبجح نم ذختي نأ هل ىغبني ال ىضاقلا نأ هيفو . ركنملا نع ىهنلاو ٠
 هيفو . ربصلاب انورقم ىرقتلاب اه هرمال تايبنملا نم عرجلا نأ هيفو . مالا فرعي | ولو لبقي نأ هل ىغبني
 . اهل رثأ ال ىونملا فداصت مل اذإ باطخلاب ةبجاوملا نأ و « ةظعولارشن و ةحيصنلا لذب دنع ىذألا لاهتحا ىف بيغرتلا
 روبقلا ةرايز زاوج ىلغ هب لدتساو . قلطت ال ةرمع نأ ةرمع فداصف قلاط تنأ دنهای لاق اذ] ام مهضعب هيلع ین و

 لاق . كلذ ىف لاصفتسالا مدعل , ارفاك وأ املسم روزملا ناك ءاوسو « مدة اک ةأرما وأ الجر رئازلا ناک ءاوس
 ةجحو . یبتنا طلغ وهو « رفاكلا ربق ةرايز زوجت ال : ىواحلا بحاص لاقو ‹ روما عطف زاوجل ابو : ىوونلا

 مدق : رينملا نب نيزلا لاق : ( هيبذت ) . یخ ال رظن هب لالدتسالا فو« (هبق ىلع مقن : الو ) ىلاعت هلوق ىدرراملا

 ررکتب ةرايزلا نال ةراوزلا مدقتي ام كلذ دعب امو ةزانجلا عییشت ماكحأ نم 01 ىلع روبقاا ةرایز ةمجرت فنصلا

 بسانت روقلا ةرابز ةمجرت ةیسازم نأ ىلا اضيأ راشأو . اصخلم ىهتنا ماكحالا كلل احاتفمو الصأ ابلمجل امعوقو

 ملعأ هللاو . ةيلاوتم ءاسنلا جورخم ةقلعتملا ماكحالا رصح دارأ هنأكف « زئانجلا ءاسنلا عابتا

 هه ی وتلا ناك اذإ هيلعولهأ هاکب ضعبب تا ب ذی » كيو ینلا لوق یساپ - ۲

 ر نع ةلوئسمو عار سکه و ؛ ینلا لاقو (اران عیلهأو عا اوق ) ىلاعت هللا لوقا

 یادم ةرزاو تالیف شام تاق اک وف لم نم نكي مل اذاف

 رحون ريغ نم هاکسبلا نم صخر امو  "یش هنم لح ال امل ىلإ - (ونذ - لس عدن ناو ) ةلوقكو هو

 لا يس نم وأ هنأل كل ذو «اهمد نمک لا آنا ىلع ناك الإ من سن لعق ال » يا لاقر



 ۱۵۱ ۱۲۸4-۱۲۸۸ ید آ

 ةماسأ ىنث دح لاق اع ىبأ نع نایلس نیا انريخأ ادب انتبخأ :الاق دمو نادبع اش - ۸۵

 مالسا یر لسرأف . اترأف « ضيق ىل با نإ : هيلإ هلي لا با تلسرآ » لاق اهنع نا يضر دز نبا
 هيلع می ا تاسراف . بیتختلو "ربصتف « ئسُم لجأ ءالنع لکو یطعأ ام هلو ذأ ام هل نإ : لوقیو :

 ىلا عفاف. ”لاجرو تبا نب ديرو بسك "ناو لبج 4 دامو ةدابم7 نب ادعس هممو ماقق . انتَ

 : "لمس لاق « ءانیغ "تضاف - نشان اک : لو ا هتیسح : لاق مت ةسفنو ئصلا شم هللا لوسر

 « ءاجرا هدابع نم "لا دحر ام او «ودابع بول ى لا المج ”ةحر هذه : لاق ؟ اذه ام هلل "لوسر اپ
 [ YEA ۰۷۳۷۷ > °116 وكنا ۰۵10 : ىف هفارطآ ب ۱۲۸۵ ثيدحلا ]

 زب سآ نهم بیپ عمل م حیلف ان دح مع و أ انك دح دمحم لن ن هللا دبع اثر - ١١د

 ”تيأرف لاق « ربقلا ىلع سلاج لكي هللا لوسرو لاق « فا لوسرا تن, ان دش » لاق هنع هلا ضر كام

 لف لاق . ل زن : لاق . انأ : ةحلط وبأ لاقف ؟ ةليلا فراقي مل لج ينم له : لاقف لاق « ناممدت .هينيع

 « اهربق ىف

 [ ۱۳6۲ : ىف هفرط ۰ ثيدحلا]

 كيم یآ نول دی نی وفا دم ىف مخأ لك جرج نخ ل دج انتا دبع ازم - ۸

 « مهنع للا ىضر سابع باور( اهرفحو «اهتدبشنا انفجو هک نع هللا ىضر نامل 0 تیفوت » لاق

 "یضر "رم "نب هللا دبع لاقف - ینج ىلإ س اف "رخالا ءاج (۶ « هدحأ ىلإ تلج : لاق وأ _ امهتيي سلام یو

 له اکسس تبل نإ : لا لَ هلا لوس نا ؟ءاكسبا نع یھت الأ : نام نب ورمعل امنع "فا

 ۱ 1 « هيلع

 قدح > كل ذ ضب لوقب هنع لا - ىضر "رم ناك دق : اهنع هللا ضر سابع نبا لاقف - ۷

 : لاقف « قرم لظ تحن بک وه اذإ ءاديبلاب اتك اذإ ىتح « کم نم هلع لا یفر رع عم ترا : : لاق

 تبع لإ تع . لل هعدا : لاقق « رخ تیم اذاف ثن' نأ : لاق . بک "را ءالؤه نم رظناف بهذا

 رع لاقف . هابحاص او هاخآ او: لوقي تب توس لغو رع فا افا نينمؤملا زيمأب قاف لحترا : تلفف

 ؟ « هيلع هلأ ءاكب' شعب ب ذمي تيلا نإ : مكب هللا لوسر لاق دقو “لع ىبتأ بیہص اي : هنع هللا ضر

 [ ۱۲۹۲ « ۱۲۹۰ : ىف هافرط ۱۳۷ ' ثيدحلا]

NAA.فا يضر ةشئامل كلذ تكد نع ا ير ع تام الف » اهنع نا يضر سابع "نیا لاق —  
E ۴ 28 



 ژان باتک ۳۳ ۱۵۲

 "نکسلو « هيلع هلهآ ءاكبي نما بذل هللا نأ لب هللا لوسر شیخ ام ناو ؛ رع هَل "حر : تلاقف امنع

 ةرزاو روت الو آرا ب : تلاقو « هيلع لهآ ءاكبب (باذع رفاکلا "دي زمل هللا نإ : لاق زا نا ل خر

 : کام ىبأ نا لاق ) ىبأو كحنأ ره ( ناو : كلذ دنع اهنع نا یضر سابع نا لاق . 1 یزخآ رزرو

 « ايش اهنع هللا يضر رع "نیا لاق ام لاو
 [ ۲۹۷۸۰۰۱۲۸۹ : ىف هانرط -۱۲۸۸ ثيدحلا ]

 دبع تاب ةر نع ویا نع ركب ىلأ ۳ للا ديغ نع للام ان ربخا فسو 5 هللا ا اش - ۹

 ىلع الكي هللا ”لوسر رم انا » تلاق اب ىلا جوز اهنع ا ىر اع تمم اهنأ هتربخآ اهنأ نج را

 « اه ريق ىف ب ذم اهن اهيلع نوک یل مهنإ : لاقف اهلهأ اهيلع یکی ةبدوپم

 ةد'رب ىبأ نع *ینابیشلا وهو قاحسإ وبأ نت دح رهن نإ لع انثدح لياخ نب ”ليعامسإ شرم - ۰

 لَم بلا نآ تمل اما : 7 لاقف . ماخأ او: ”لوقب تو ام هنع ۶م یر ع 2 ك م لاق هينأ نع

 ؟ « يلا ءاكبب ب ذعيل تيما نإ : لاق
 فنصلا نم دقت اذه ( هتنس نم حونلا ناک اذا هيلع هلهأ ءاكب ضعب تباا بذعي : ب ینا لوق باب ) هلق

 ريسفت و « امنع بابلا ىف هفاس اك ةقلطاا رمع نا ةياور ىلع ةيضعبلاب ةدرقملا سارع نبا ةياورل هنم لو ثيدحلا قلطمل

 اذار هلوقو . هنايب ىتأي اک هعیمجال ءاكبلا ضءب روذحا نأ هديؤي و. حولا هناب سابعنا ةياور ىف مهما ضعبلل هنم

 قايسلا ةيقب و ۰ اهقفت هلات ف. ملا مالك وه لب كلذ؟ سیاو < عوفرلا ثيدحلا ةيقب هنأ موی ( هتنس نم حونلا ناک

 یف فاتخاو . هنايب ىتأيس اک روکذاا ثيدحلا ليوأت ىف لاوقالا دحأ وه هب مزج یذلا اذهو « كلذ ىلا دشري

 حتفب مهطعب «طرضو « هتداعو هتقيرط ىأ نونلا ديدشتو ةلمراا مطب نيعضوملا ىف رک الاا « هتنس نم » هلوق ظبض

 .حجر هنأ رصان نب لضفلا نأ نع ىح : علاطملا بحاص لاق « هلجآ نم ىأ ةحوتفم ىلوالا نات دحوم اهدعب ةلدبملا

 كلذب ةيائعلاب هراعشال ىلوأ لوألا لب : یئملا نب نزلا لاقو . ىهتنا ؟ تيبلل ةنس ىأو : لاقف لوالا ركنأو اذه

 ' حيجرت ىلا راشأف فالخلا اذه مهلأ ىراخبلا نأكو : تاق . هب هراهتشاو هيلع كلذ ةبلغ دنعالإ هتلس نم لاقب الذإ
 ةنس ىأو : هلوقإ رصان نبا هدعبقساام تبثر هناف « تقلا نس نم لوأ هنال , هيف یذلا ثيدحلاب دهشنسا ثیح لوالا

 . قشو دخ مطا نم كاذب قحتلي امو + لیوعو حایصب ءاكبلا نم ناك ام هدارف حونلاب فنصملا ريبعت امأو ؟ تيبلل
 نم هيلا بهذ أمل لالدتسالا هجو ( اران مكيلهأ و کسفنآ اوق ىلاعت هللا لوقل ) هلق . تايهملا نم كلذ ريغو بيج

 هيلع هلهأ یرجب الثا رکنم ساب علوم لصالا نوکی ال نأ اناج نمو ةياقولا تارج ىف ماع مالا اذه نأ ةبآآلا هذه

 ۱ هل . هلهأ الو هسفن قب ۸ نوكيف هنع میهن لمهآ و رکن مآ لعفب ةداع هلال نآ فرع دق نوک وأ <  هدعب

 لالدتسالا هجوو « ةعملا ىف الوصوم مدقن رم نال ثيدح نم فرط وه ( ثیدحا عار یک: 9 یا لاقو )

 مای الف رشلا نولعفي مار, وأ هيلع هلهآ ىرجيف هتقيرط نم رشلا نوکی نأ مهل هتیاعر لج نم نال ۰ مدقت ام هنم



 ۱۲۸-۱۲۹۰ ثيدحلا
۱۵ 

 لمح نم هيلا بهذ ام ىلع ثيدحلاو ةبآلا هذبب یراخبلا لالدتسا بقعت دقو ۰ هب ذخاؤي و كلذ نع لیدی هنع

 لف هتنسب بذمب هنأ نایضتقی ثيدحلاو ةالاو  هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نأب قطان ثيدحلا نال هيلع بابلا ثر دح

 ؛ تاقلطملا ضعب ديبقت و تامومعلا ضعب صیصخ نم عما قبرط كولس ىف عنامال هنأ باوجلاو « نادروملا دحتر

 اک ءاكبلا ضعبب كلذ صيصخت ىلع ىرخأ ةلدأ تلد نکل ءاكب لكب تيم لك بی ذعن ىلع الاد ناك نإو ثر دحل اف

 ءاكب ضعبب بذعي یذلا نأ اذه ىلع ینعلاف , كلذ نع ىبنل لمهأ وأ هتنس كلت تناکنم كلذ دقت و هپچ وت یأس

 ناك نمک ىأ ( هتنس نم نكي مل اذاف ) فنصلا لاق كلذلو ۰ خلا هتقبرط كلت نوکت ناب كاذب ایضار ناك نم هلآ

 لاق مث نمو « هريغ لعفب هيلع ةذخا مال اذبف مهام نأب هيلعام ىدأ وأ « كلذ نم ايش نولعفي مبنأب هدنع رومشال

 ( ةشئاع تااق اک وبا ۱ هلوق . “یش هياع نكي م هنافو دهب كلذ نم اًديش اولعنف هتایح ىف هانی ناك اذإ : كرابملا نبا

 « امنع ىرخأ بنذ ابنذ ةلماح لمحت الو ىأ € ىرخأ رزو ةرزاو رزتالو ) امت هلوقب ةقئاع تلدتسا اکی أ

 ناو هلوةك وهو ) هلوق امأو . هيلع کب تیم لکل برذءتلا مومع تركنأ اهنأ لع ةشئاع راكذال هنم لح اذهو

 ايونذ تسياو «ابلمح ىلا ابونذ ةلقثم عات ناو » هدحو رذ ىبأ ةباور ىف عقوف ( “ىش هنم لمحال امام ىلا ةاةثم عدت

 سفنلا نأ ىلع تاد ىلوالا ةلجلا نأ هلوق ىف هيبشتلا عقومو « هنع فنصلا هلانف دهاجم ريسفت ىف وه ااو ةوالتلا ىف

 ولو امونذ نم ايش اهريغ اهنع لمعال ةبن ذلا سفنلا نأ ىلع تلد ةينالا كلذكف « اهنذب اهريغ ذخاؤي ال ةينذلا

م “یش ىف هل نكي مل نم قح ىف وه اإ هلك كلذ لو < هيلا تعدو كلذ تباط
 ىف اک هكراشي وبف الإو 2 بیست كلذ ن

 هلوق ۰ «نييسيدألا مث كيلع امان تبلوت ناف , هم هلوقو ( مللاقنآ عم الاقثأو مهاقثأ نامحیل و رپ ىلاعت هلوق

نب صاع ثيدح ىلا كاذب راشأ هنأكو ةجرتلا لو ىلع فوطعم اذه ( حون ريغ ىف ءاكباا نم صغر امو)
 نع دعس 

 ةييش ىبأ نبا هجرخأ « حون ريغ ىف ةبيصملا دنع ءاكسبلا ىف انل صخر د الات بیک نب ةظرقو ىراصنالا دوعسم ىنأ

 بابلا ثيداحأب هنع ىنغتساو هيلا ةراشإلاب ىئثك اف ىراخبلا طرش ىلع هدانسإ سيل نكل < احلا هحصو ىتاريطلاو

 هل صو دوهم نال ثيدح نم فرط وه ( ثيدحلا اءلظ سفن لتقن ال : 9 ین لاتو ( هلوق . هاضتقم لع ةلادلا

 بابلا هل حتف هنوكل هعينص عنص نم كراشي روكحذملا لئاقلا نأ هب لالدتسالا هجوو « اهربغو تابدلا ىف فنصاا

 هلعف ىلع ذخاؤيف ةقر رطاا كلت هلهال جهن دق نوكب تملا ىلع حونلا هتقبرط تناك نم كلذكسف ۰ قيرطلا هل جو

 نف « بيست هيف هل ناک اذإ الإ هرب غ لعفب بذعب ال صخشلا نأ ةمجرتلا هذه ف فاصاا هن ام لصاحو . لوالا

 دقو . لعأ هللاو الصأ بيست هيف هل نكي مل اذإ ام هدارف هان نمو <« اذه هدارف هريغ لعفب ص بيذعت تبثآ

 يلعف ‹ هدعب یتا نم نود *یدابلاب صت# رزولا نأ هرهاظ نال ثيدحلا اذم ىراخبلا لالدتسا ىلع مهضعب ضرتعا

 "یدارلا ريغ نع مث إلا ني ام ثيدحلا ىف سيل هنأ باوجلاو . ىتوملا ىلع حونلا نس نم لوأب بیذعتلا صتخ اذه

 بني الإ بذعيال ناسنالا نإ لوي ٠:. ىلع درلا ثيدحلا اذم فذصلا دارأ اعاو « رخآ لیلدب كلذ ىلع لدتسيف

 بیذعن ةلأسم ىف ءاملعلا فلتخا دقو . بيرت هيف هل ناك اذإ هريغ لعفب بذءيدق هنأ نیب نأ دارأف هلعف وأ هلوقب هرشاب

 « بابلا اذه ثيداحأ ثلاث ىف أ. اک بیبص عم رم ةصق نم نيب وهو هرهاظ ىلع هل نم مهنف هيلع ءاكبلاب تيملا

 ىهنلا ىلع ارداق ناك ۱:] تما ىلع عفت ةذخاؤملا نأ یرب ناك رع نوكي نأ لمتح و
 ىلا رداب كلذلف « هنم عقب ملو

 للا دع اضاأ م ,هاظب دخأ نمو , هنع رگ نبأ نع عفان قيرط نم راسم هاور اک ةصفح ی كاذکو , بيبص يبل

 ىرابلا حق ه ۳ ج۲۰ - م



 زانم لا باتک -۳ ۱ ۱:

 ش هل ةقاط ال ريبكح خيش اعفار نا » هلهال لاقف جیدخ نب عفار ةزانج دېش هنآ هقيرط نم قازرلا دبغ ىورف رم نا

 ىلاعت هلوقب هضراعو ثيدحلا اذه در نم لوق ءالؤد لوق لباةيو « هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا ناو ۰ باذعلاب

 دبع نب ركب قيرط نم لعب وبأ هاود اک ةربره وبأ اقلطم راکنالا هنع یور نئو ( یرخآ دزو ةرزاو رز الو إل
 الهج و ابفس هنأرما تدمعف دهشتساف هللا لبس ىف دهاجم لجر قلطنا نثل هللاو » ةريره وبأ لاق : لاق ىنزملا هلا

 مجمو « هريغو دماح وبأ مهنم ةيعفاشلا نم ةعاج حنچ اذه ىلاو < ةبمفسلا هذه بنذي ديهشلا اذه نيذموأ هيلع تكيف
 نأ كلذو « هيلع هلهأ ءاكب دنع عقب تيملا باذع أدبم نا ىأ , لاحل ءابلا نأ ىلع « هيلع هلهأ ءاكبب » هلوق لوأ نم

 تا نأ تب دحا ینعم نأكف < رقلا باذع هب أدتبو لأسي ةلاحلا كلت ىفو « هنفد دنع حقت اء] الاغ ,pf ةدش

 نم هيفام قخي الو «یاطخا هاکسح هیذعتل ایس مهؤاكب نوكي نأ كلذ نم مزلي الو « هيلع هلها ءاكب ةلاح بذعي
 هلهأ ناو هینذب وأ هتيصعمب بذعيل هنا لزب هللا لوسر لاق اإ , ةثئاع لوق نم هذخأ امنإ هلئاق لعل و . فلكنلا

 . قوملا ضعبب اصاخ نوكي اذه ىلعو « اهنع هببآ نع ةورع نب ماشه قيرط نم لسم هجرخآ « نالا هيلع نوكبيل
 هب مزج اک نيعم دوبعل تيملا ىف ماللا نأ و ٠ هضعب عمسي و ثيدحلا ضعب عم” ىوارلا نأ ىلع هلوأ نم مهنمو

 هاور دقو « بابلا ثيداحأ عبار ىف ةشئاع نع ةرمع ةياور ىف ىتأيس ام مهتجحو « هريغو ىنالفابلا ركب وبأ ىضاقلا .

 ءاكيب بذعمل تدملا نأ لوقي رمع نبا نأ ةشئاعل لکذ » هلوأ ىف دازو ىراخبلا هنم هجبرخآ ىذلا هجولا نم لسم

 هللا لوسر سم امتإ ۰ اطخأ وأ ىنن هنکلو « بذكي | ةنإ امأ « نمحرلا دبع ىبال هللا رفغي : ةشئاع تلاقف « ىحلا

 هريغ بنذب بذعي ال نمؤملا نأو رفاكلاب صتخم كلذ نأ ىلع هلوأ نم مهنمو . ثيدحلا ترکذف « ةيدوب ىلع مل
 « ةفلاختم ةشئاع نع تاليوأتلا هذهو . بابلا ثيداحأ ثلاث وهو ةشئاع نع سابع نبا ةباور نم نيب وهو «الصأ

 نبا ةياور : یدوادلا لاق . نآرقلا ةضراعم نرم هترعشقسا ام لب رخآ ثيدحت ثيدحلا درت اب راعشا هيفو

 ءاکیب اباذع دادزب تيملا نأ تتيثأ اهنال رفاکلاب هتصخ اهنأ الإ « الع ةورعو ةرحع هتفن ام تتبثأ ةشئاع نع سابع
 ىوارلا ىلع امكحو كلذ ةشئاع راكنإ : ىطرقلا لاقو ؟ ءادتبا بذعب وأ هريغ لعفب دادزب نأ نيب قرف ىأف ؛ هله
 مو نوريثك ةباحصلا نم ىنعملا اذ ةاورلا نال < دیعب اضعب عمسپ ملو اضعب عمس هنأ ىلع وا نایسفلا وأ ةئطختلاب
 بورضب ةشئاعو رمع ىثيدح نيب معلا لهأ نم ريثك عمج دقو . حم لم ىلع هل ناکم] عم قنلل هجو الف نومزاج
 هب و كللذي هلهأ ىضوأ اذإ ام هلبق ىذلا نم صخأ وهو انا ۱ امج وت مدقت اک یراخبلا ةقيرط اهلوأ : عمجا نم

 « للعلا لهأ ةماع لوق هنإ : ىدنةرمسلا ثيللا وبأ لاق ىح مهريغو ةيمفاشلا نم نورخآو ىبرحلا مهاربإو قزملا لاق

 : ديعلا نب ةفرط لاق ىتح ءامدقلل افورعم ناكو : اولاق روهملا نع یووللا هلقن اذكو

 دبعم ةئبا اي بيجلا ىلع قشو هلهأ انآ امم ىنيعناف تم اذإ

 دنع عقب امنإ هنأ ىلع لاد ثيدحلاو « ةيضولا رودص درجمب قحتسي ةيصولا بدسب بیذعتلا نأب ضرتعاو

 اولثتمي مل اذا عقب ال نأ لاثتمالا دنع هعوقو نم مزلي الف « رصح قايسلا ف سيل هنا باوجلاو . لاثتمالا عوقو

 ققحتي مل اذإ ام هلع نأ ینخالو « ةفئاطو دواد لوق وهو كلذ نع هلهأ یبن لمهآ نا اضيأ كلذ عقب الا . الثم

 حونلا نع ىبنلا ىف ءاج اب ءرملا لع اذا : طبارملا نبا لاق . كلذ نولعفي مهنأ نظالو < ةداع كلذب مل تسيل هنأ

 لعفب بذع كلذ ىلع بذع اذاف هيطاعت نع مرجز الو هع رحتب مهملعي لو كلذ نولعفي مهنأش نم هلهأ نأ فرعو



 ۱:۵ ۱۲۸6-۱۲۹۰ ثیدحا
 ل م سس هس وبسم

 لامفالا نأ كلذو , هب هلهأ هی ام ریظنب ىأ « هلهأ ءاكمب بذع» » هلوق ینعم ابعیار . هدرجع هريغ لعفب ال هسفت

 هن وحدم ام نيع وهو كلذ هغينصإ بذعي وهو امم هنوحدع مهف ةيماروم لا نم نوک ابلاغ هيلع اهب نوددعي یتا
 مهاربإ توم ةصق ىف باوبأ ةرشع دعب ىتألا رمع نبا ثیدح هل لدتساو « ةفئاطو مزح نبا رايتغا اذهو « هب
 ناسنالا هب بذعي ىذلا ءاكبلا نأ حصف : مزح نبا لاق . ,هناسل ىلاراشأو « اذهب بذعي نکساو » هيفد هَل ىنلا نبا
 هعضي مل ىذلا هدوجو <« هللا ةعاط ريغ ىف ابفرص ىلا هتعاحجنو « ايف راج ىتلا هتسايرب هنويدني ذإ ناسللاب هنم ناك ام

 لک لاقو ةلأسملا هذه ىف ءاملعلا مالك ثك ل يعامسإلا لاقو . كلذب بذعي وهورخافملا هذهب هيلع نوكيي هلهأف « قحلا ىف
 نوبسو نوديغي ةيلهاجلا ف اوناک منآ ور .هورکذ مرآ ۸ هجو یرضحام نسحأ نمو ؛ هل ردق ام بسح ىلع ادهنجم

 كيب یذلا كلذ بذعي تيما نأ را ىنعف « ةمرحنا لاعفالا كلتب هتيكاب هتکب تام اذإ مدحأ ناكو + نولتقيو
 قحتسي هبونذ ىف بنذ ةدارز یهو «زکذ ام مهاعفأ نساحم تناكو « هلامفأ نسحأب بدنی تيملا نا , هب هلهأ هيلع

 اعوفم ىموم ی ثيدح نم دمحأ ىور ايدي هلها هیدن ا هل ةكئالملا خيب وت بيذعتلا نعم اهنماغ'. الع باذعلا
 , اهدضع تنأ : هل ليقو تيملا ذيج : هايسأكاو هارضان او ءادضعاو : ةحئانلا تلاق اذإ « ىلا ءاكبب بذعي تيما د
 ظفلب ىذمرتلا هاورو ؟ « كلذك تنأ : لاقيو هب عتعتی  ظفلب هجام نبا هاورو ؟ « اهساكتنأ ؛ اهرصان تنأ
 اذكهأ « هنازبلي ناكلم هب لکو الإ لوقلا نم كلذ هبشوأ هاذنساو هالبجاو : لوقتف هتبدان موقتف تومي تيم نم امد
 تلمجل ؛ ةحاور نب هللا دبع ىلع ی , لاق ريشب نب ناعنلا ثيدج نم ىزاغملا ىف فنصاا ىورام هدهاشو ؟« تنك
 ىنعم اهسداس ؟ , كلذك تنأ یل ليقالإ ایش تلقام : قافأ نیح لاقف  اذكاو اذكاو هالبجاو : لوقت و ىببت هتخأ
 هحجرو « نيمدقتملا نم ىربطلا رفعج ىبأ رايتخا اذهو ؛ اهريغو ةحاينلا نم له نم عقب ام تيملا ملأت بيذعتلا

 یهو ةمرخ تاب ةليق ثیدح هل اودمشتساو ؛ نيرخأتملا نم ةعامجو ةيميت نبا هرصنو هعبت نمو ضايعو طبارلا نیا ٠
 كمم لتاقف هتدلو دق هللا لوسراي : تاق » ةيفقث ةمجملا نوكسو ملا حتفب اهوبأو ةيناتحنلا نوكسو فاقلا حتفب
 ىف هيحوص بحاصي نأ کدحا باغيأ : مللي هللا لوسر لاقف « ءاكبلا لع لزنو تاف ىلا هتباصآ مث ةذيرلا موب
 هللا دابءایف ۰ هبحيوص هيلا ربعتسیف یکبیل کدحآ نإ هديب دمع سفن ىذلا وف « عجرتسا تام اذإو ۰ افورعم ايندلا
 ىناربطلاو ةبيش نا نباو ةمثيخ ىنأ نبا هجرخأ دانسالا نسح ليوط ثيدح نم فرط اذهو « اتوم اوبذعت ال
 ضرعت دابعلا لاعأ نأ ةريره وبأ هلاق ام ديؤيو : ىربطلا لاق . هنم افارطأ ىذمرتلاو دواد وبأ جرخأو « مريغو
 ىف یراخبلا هجرخأ اعوفم ريشب نب ناهنلا ثيدرح هدهاشو « هيلا حيحص دانساب قاس مث « مهاتوم نم مهئابرقأ لع
 نيل هنأب دیشد نبا هضرتعاو . هنع لدعي الف ةلأسملا ف صن ةليق ثيدح : طبارملا نبا لاق ؛ کاملا هححجسو خيرات
 هب داري نأ لمتح لب ٠ تيملا هب دارا نأ ىف اصن سيل « هبحيوص هيلا نيعتسيف د هلوق ناف + لمتح وه مو اصن
 یالتخا ىلع لزنيف تاببجوتلا هذه نيب عمجي نأ لمتحي « هيلع ةعامبا اکیب ةئنيح بذمي تيما ناو « یا هيحاص
 نمو « هعنصب بذع كاذب .ماصوأف غلاب وأ هتقيرط ىلع هلهأ ىشف حونلا هتفیرط تناك نم : الثم لاقي نأب صاضثالا
 ايضار ناك ناف اهنع مم لمهاف ةحاينلا هلهأ نم فرعي ناك نمو « هب بدن امب بذع ةرئاجلا هلاعفأب بدنف املاظ ناك
 هلهأ یهنف طاتحا و هلك كلذ نم لس نمو « ىبنلا لمهأ فيك خيب وتلاب بذع ضار ريغ ناك ناو لوالاب قعنلا كاذب
 هللاو . مجد ةيصغم ىلع مهمادقإو هرمآ ةفلاخم نم مهم هاري اإ هلأتهبیذمت ناككلذ | عفو ءوفلاع مث ةيصعملا نم



 زئانجلا باتک - ۳ ۱9۹

 لمحیف ؛ ةمايقلا موي لاحو خزربلا لاح نيب ةقرفتلا وهو هنسح و رخآ الیمفت ینامرکلا یحو . باوصلاب لعا ىلاعت

 كلذ ديؤب و . خزربلا ىلع ههشأ امو ثيدحلا اذهو « ةمايقلا موب ىلع ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو  ىلاعت هلوق

 ةلاد اهناف ( ةصاخ كنم اوملظ نيذلا نييصن ال ةذتف اوقتا وإ لامت هلوقب هيلا ةراشالاو « ايندلا ىف عقي كلذ لثم نأ

 موب فالخب خزربلا ىف لاحلا نوكي نأ نکع كلذكف « بس هيف هل سيل اع ناسنالا ىلع بیذعتلا عوقو زاوج ىلع

 ( دمو نادبع انثدح ) هلوق « ةماسأ ثیدح لوألا : ثيداحأ ةسمخ بابلا ف فنصلا دروأ مث . لعا هللاو ةمايقلا

 دامح قيرط نم دیحونلا ىف هب حرص اک ىدبنلا وه ( ناثعىبأ نع ) هلوق . كرابلا نبا وه هللا دعو « لتاقم نبا وه

 بنبز یه ( مقلب ىنلا تنب تلسرأ ) هلوق . ناثثع اب تعم مصاع نع بطلا رخاوأ ىف ةبعش ةياور ىفو « مصاع نع

 ىلا نب ىلع وه ليق ( ىل انبا نا ) هلوق . ةبيش ىبأ نبا فنصم ىف روكحدملا مصاع نع ةيواعم ی ةياور ىف عقو اك

 نم ”ىش ىف ىمسم عقب مل هلال رظن هيفو ٠ ةيشاحلا ىف هطخم زا و وهو ؛ عيبرلا نب صاعلا

 زهان ىح شاع روكذملا ايلع نأ رابخالا معلا لهأ نم هريغو راكب نب ريبزلا ركذ دقف اضيأو . ثيدحلا اذه قرط

 تمح نم زاج ناو « افرع ىص هقح ىف لاقي ال اذه لثمو « کم حتف موب هتلحار ىلع هفدرأ قلب ی لا نأو < محلا

 هلل ىنلا هعضو تام امل ق هلي ىنلا تنب ةيقر نم نافع نب ناهثع نب هللا دبع نأ ىرذالبلل باسنالا ف تدجوو . ةغللا

 یشعیف ةمطافل نا لقث لاق ل هدابع نم هللا محرب اما و لاقو هرجح ىف

 ىلع نب نسحم روكذملا نبالاف اذه ىلعف . ءاكبلا ىف ةدابع نب دعس ةعجارم هيفو بابلا ثيدح وحن ركذف هلي ىنلا ىلا

 نإ نبالا هب رسفي نأ لو اذبف « قلي ینا ةايح ىف اريغص تام هنأ رابخالاب لا لها قفتا دقو « بلاط ی نا
 دلولا ناو بنيز ةلسرملا نأ بابلا ثيدح ىف باوصلا نكل « بنيز ةلسرملا نا تبثي و ىصل تناك ةصقلا نأ تبث

 نب نادعس داز « بنيز تنب ةمامأب لب ىنلا ىتأ  هظفل و روكذملا دنسلاب ةب واعم ىفأ نع دمحأ دنس» ىف تبث اک ةيبص

 نشف ار عقعقت امسفنو عيبرلا نب صاعلا ىنال یهو و دانسالا اذهب ةيواعم ىنأ نع هثيدح نم ىتاثلا ىف رصن

 « نادعس نع همجعم ىف یارعالا نب ديعس وبأ هجرخأ اذکمو . ةدابع نب دعس ةعجارم هيفو « بابلا ثيدح ركذف

 یال دلت مل بنيز نا بسنلاب معلا لهأ قفتا دقف ةروکذلا ةمامأ یهو « ريغصتلاب ةميمأ مهضعب ةياور ىف عقوو

 ىلأ تنب ةمامأ نأ ىلع اوقفتا رابخالا معلا لهأ نا ثيح رم كلذ لكشتسا دقو « طقف ةمامأو ايلع الإ صاعلا
 دنع تشاع مش« ةمطاف ةافو دعب بلاط ىبأ ن ىلع اهجوزت سل یادم تشاع لَ ىنلا تنب بنیز نم صاعلا

 ىلع لد و « ضبقي نأ براق ىأ « ضبق ىل انب نأ د بابلا ثيدح ىف هلوقب دارملا نأب باج و . امنع لتق ىح ىلع

 ىلأ دنع وهو « ترضح دق ینبا نأ د ةبعش ةلا ور قو « توملا ىف اهنبا ىلا هو ما كنا , دا ةياور ىف نأ كلذ

 ىف ىناربطلا هاورام هديؤيو « ىنبا ال ىتنبا لاق نم لوق باوصلا نأ انمدق دقو ٠ ىتابا وأ ىنبا نا هقيرط نم دواد

 هدج نع هيبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب مهارب] نب ديلولا قيرط نم ريبكلا رجعملا ف فوع نب نمحرلا دبع ةمجرت

 هيفو ةماسأ ثيدح وح رک ذف « هل لوقت هيلا هلع هلل لوسر تاب بينز تشعیف صاعلا نأ تنب ةمامأب زعتسا و لاق

 دتشا ىأ یارلا ديدشتو ةلمبملا رسكو ةائثملا 00 هةباورلا هذه ىف هلوقو « كلذ ريغو ءاكبلا ىف دعس ةعجا رم

 زيصو هبر مال لس ال مالسلاو ةالصلا هيلع هیبن مرك أ ىلاعت هللا نأ رپظب ىذلاو ٠ تولا ىلع تفرشأ و ضرلا ام
 تبشاعو ةدشاا كلت نم تصلخن تقولا كلذ ىف هتنبا ةنب هللا يفاع نأب ةقفشلاو ةحرلا نم هينيع كلذ عم كلم مو هتنبا



 ۱۰۷ امو. ۱۲۸ ثيدحلا

 هلل نأ ) هلوق . هلوأ مضب ( مالسلا "یرقب ) هلوق . ناعتسملا هللاو ةوبنلا لث الد ىف ركذي نأ ىغبني اذهو « ةدملا كلت

 . نأ ىنعملاو « ماقملا هیضتقب ال - عقاولا ىفا رخأتم ناك ناو - ءاطعالا ىلع ذخالا ركذ مدة ( ىطعأ ام هلو ذخأ ام

 ىئبنيال ةنامالا عدوتسم نال عرجلا یغینی الف « هلوه ام ذخأ هذخأ ناف « هاطعأ ناك ىذلا وه هذخأي نأ هللا دارأ ىذلا

 ىلع ماو وأ ۰ تیلا دعب قب نمل ةايحلا ءاطع) ءاطعإلاب دارملا نوكي نأ لمتحو « هنم تديعتسا اذإ عزعب نأ هل

 « فوذح دئاعلاو ةلوصوم نوکتت نأ لمتح و « ةيردصم نيعضوملا ىف « ام ١ و . كلذ نم رعأ وه ام وأ , ةييصملا

 مع وه ام وأ « منم ىطعأ ام هلو دالوآلا نم هذخآ ىذلا هق ىتاثلا لعو « ءاطءإلاو ذخألا هل ريدقتلا لوألا ىلمف

 ةلج یهو « كلذ نم معأ وه ام وأ - سفنالا نم وأ  ءاطعإلاو ذخالا نم ىأ ( لکو) هلق . مدقت اک كلذ نم

 ىنعمو ٠ هيلع اضيأ درك ألا بحنيف نا مسا ىلع افطع بصنلا لك ىف زوج و « ةدكؤملا ةلمجلا ىلع ةفوطعم ةيئادتبا

 مولعم ىأ ( ىمسم ) هلوقو « رمعلا عومب لعو ريخألا دحلا ىلع قلطي لجالاو « ةمزالملا زاج نم وهف ملعلا ةيدزعلا

 ابامع نم كلذ امل بسحیل « ایر نم باوثلا بلط اهربصب یونت ىأ ( بستحتاو ) هلو . كلذ وح وأ ردقم

 كلا ىف ماق امن هنأو نیت هتعجار انآ فوع نب نمحرلا دبع ردح ىف عقو ( مسقت هيلا ت اسرأف ) هلوق . حلاصلا

 نأ یلاصت هقا ابمهأوأ « هدنع ةاکسلا ةصقان اأ لبجلا لهأ ضعب هنظي امل اعفد كلذ ىف هيلع تحلأ اهتأكو « ةرم

 الوأ عنتما هنأ رهاظلاو . اهنظ هللا قفغ ءهروضحو هئاعد کرب ملألا نم هيف ىهام اهنع عفدي اهدنع هيبن روضح

 هلوق . الثم ةيلولا فالخم ةباجإلا هيلع بحي مل كلذ لثل ىعد نم نأ ىف زاوجلا نيبيل وأ « هبرل ملسنلا راهظإ ىف ةغلابم

 تماصلا نب ةدابع ةبا ورلا هذه ىف ركذ نم ريغ مهن ىم دقو « لاجر همم ماقو ماقف , دامح ةياور ىف ( هعمو ماقف )

 ةباور یو ۰ میعم ناك ثيدحلا ىوار ةماسأ نأ ةبعش ةءاور فو « دي>ونلا لئاوأ ىف دحاولا دبع ةياور ق وهو

 له كشلاب هيف اذك يأ وأ ىنأو روذنلاو نام الا ىف ةبعش ةياور ىف عقوو « مهعم ناك هنأ فوع نب نحرلا دبع

 مهعم نوكي لرالا لعف ‹ دیدشتلاو ةد-ولا حتفو ةزمهلا مضي وأ ءايلا فيفختو ةدحوملا رسكو ةزمهلا حتفب حلاق

 هيف كشلا نأ رهاظلاو « بعك نب ىبأو ١ ظفل بابلا اذه ةباور ىف تبث هنال حجرأ ىناثلا نكل اضيأ ةثراح نب ديز

 لادلاب « عفدف » دامح ةياور فو «ءارلاب انه اذك (مفرف) هلو . لعأ هللاو هريغ ةياور ىف عقي مل كلذ نال هبعش نم

 می ىلا اولصو نأ ىلا اوشف ريدقتلاو فذح قایسلا اذه قو . لب هرجح ىف عضو هنأ ةبعش ةباود ىف نيبو
 اولوان' انلخد الف و هظفا و دحاولا دبع ةباور ىف فوذحلا اذه ضعب عقوو « عفرف اولخدف مهل نذأف اونذأساف

 كلذ. مزجو « ةباورلا هذه ىف اذك ( نش اهنأك لاق هنأ تبسح : لاق عقمقت هسفنو) هلوق . « ىصلا كلَ هللا لوسر

 .  حتفب نشاو « كرح اذإ سبايلا *یثلا توص ةباكح ةعقعقلاو « نش ىف اهنأك عقعقت هسفن و و هظفلو دام ةياور ىف

 هيف حورلا ةکرح و قلا سب الا دلجلاب ندببا هبش ةيناثلا ةءاورلا یلعو « ةسب الا ةقلخلا ةب قلا نونلا دیدشت و ةمجعملا

 ةراشالا ىف غلبأ وهو دلجلا سفنب سفنلا هبش هناکف ىلوالا ةياورلا امأو . اهوحنو ةاصح نم دلجلا ىف حرطي ام

 هلوق . ةبعش ةباور ىف هب حرصو < ألي ىنلا ىأ ( هانيع تضافن ) هلوق ٠ هيبشتلا ىف روظأ كلذو فعضلا ةدش ىلا

 دبع قيرط نم هجام نبا ةياور ىف عقوو « دحاولا دبع ةباور ىف هب حرصو ءر وك ذلا ةدابع نبا ىأ (دعس لاقف)

 دعس لاقف و دحاولا دبع ةياور ىف ( اذه ام ) هلو . حیحصلا ىف ام باوصلاو « تماصلا نب ةدابع لاقف و دحاولا

 نا ىأ « ةحر رثآ ةعمدلا ىأ (هذه لاقف) هلق ۰  ءاكبلا نع ىهنتو » جرختساا ىف معن وبأ داز « کیت ةدابع نبا



 زئانجلا باتک مج ۱ ۱ ۱۵۸

 عرجلا هند یهلا امناو « هيلع ةذخاؤم ال ءاعدتسا الو هبحاص نم دمعت ريغب بلقلا نزح نم عمدلا نم ضيفي ىذلا

 هدابع نم هللا محري الو د بطلا رخا وأ ىف ةبعش ةباور ىف ( ءامحرلا هدابع نم هللا محر امتإو ) ولو . ريصلا مدعو

 وهو محر عمج ءامحرلاو ؛ عقوأ نوكيف همدق لوعفملا نم لاح یهو ٠ ةينايب هدابع نم هلوق ىف نمو « ءامحرلا الا
 تبث نکل « ةحر ىتدأ هيف نم فالخم ام ققحتو ةحرلاب فصنا نم صتخت هللا ةحر نأ هاضتقمو ةغلابملا غيص نم

 نم لك لخديف محار عمج نودارلاو « نحرلا مهمحرب نوحارلا » هريغو دواد ىبأ دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف

 ىلع لاد ةلالجلا ظفل نأ : هلصاح ا« بايلا ثيدح ىف ءارلا ظفلب نارتالا ةيسانم ىنرحلا ركذ دقو « ةمحر ىندأ هيف

 هتحر ترثک نمرکذ بسال !:هركذ الف ؛ مظعتلا اقوسم مالکسلا نوكي درو ثيح هنأ ءارقتسالاب فرع دقو « ةمظعلا
 نأ بسانف وفعلا ىلع لاد نحرلا ظفل ناف رخالا ثيدحلا فالخ « میظعتلا قس ىلع ايداج مالکسلا ن وکسا هتمظعو

 ىوذ راضحتسإ زاوج مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه فو . لعأ هللاو ‹ تلف ناو ةحر ىذ لك هعم ركذي

 فال نذا ريغب ةدايعلاو ةيزعتلا ىلا ىثملا زاوج و ؛ كلذل مهيلع مسقلا ذاوجو مهئاعدو مهتكرب ءاجرل رضتحلا لضفلا
 ىلا ةباجالل "یجلا ف لوئساا رطاخ ثءبنيل كلذ ىف ةغلابم عقي هنأب عقي / امل مولا ظفللا قالط] زاوجو ٠ ةهلولا
 امواقم اضرلاب رعشتسم وهو عيا توملا عوقو لبق ربصلاب ةبيصملا بحاص ضا مسقلا راربا بابحتسا هيفو ؛ كلذ

 ضیراا ةدايعو ؛ مالكلا ىلع مالسا مدقن و « هلجآ نم ىعدتسي ىذلا ماالاب ىعدتسي ن٠ رارخ]و ؛ ربصلاب نزحلل
 ٠ ةرم لوأ اودر ولو میاضف نع سانلا اوعطقي نأ یعینب ال لضفلا لهأ نأ هيفو . اريغص ابص وأ الوضفم ناك ولو
 « هللا لو سرای » هلوف هعدقل لانا ىف بدآلا نسحو « هرهاظ ضرامتب ۱« هيلع لكشيامع همام نم عباتلا ماهفتساو
 زاوجو « نيملا دوج و بلقلا ةواسق نم بیهرلا و مهل ةحرلاو هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىف بيغرتلا هیفو . ماهفتسالا ىلع
 صاع وبأو « یدنساا وه (دمج نب هللا دبع انثدح ) ےل : سنأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . هوحنو حون ريغ نم ءاكبلا

 ىنلا ات اندهش ) هلوق . « لاله انثدح » باوبأ دعب ةيتالا نانس نب دم ةياور ىف ( لاله نع ) هو . ىدقعلا وه

 ىف تاةبطاا ىف دعس نبا هجرخأو « دانسالا اذهب ناملس نب حیلف نع ىدقاولا هاور ناثع جوز موثلك مأ یه ( هَل
 داح هاورو « هجولا اذه نه ىواحطااو ىريطا! ءاور كلذکو « ةرهاطلا ةيرذلا ىف ىبالودلا اذکو « موثلك مأ ةمجرت

 : ىراخبلا لاق « كردتسملا ىف احل او طسوالا خييراتلا ىف یراخبلا هجرخأ ةيقر اهامسف سن أ نع باث نع ةملس نبأ
 . ام لوألا ديؤيو « طقف اهتيمسن ىف دامح مهو : تلق . اهدهشی مل ردبب علي ینلاو تتام ةيقر ناف « اذه ام ىردأ ام

 برغأو . ةحاط وبأ اهترفح ىف لزن : تلاق نمحرلا دبع تنب ةرمع قيرط نم موثلكمأ ةمجرت ىف اضيأ دعس نبا هاور
 ىف ةتيملا نأ نظ هنأكو . اصخلم ىهتنا . هيلا تبسنف مب هللا لوسر تانب ضعبل تناك تنبلا هذه : لاقف ىباطحلا
 كرابملا نبا داز « ءافو فاقب (فراقي مل) هلوق . هتنيب اي كلذك سيلو ؛ ةماسأ ثردح ىف ةرضتحلا یه سنأ ثيدح

 اذکو « ىليعامسالا هلصوو « اقيلعت « ةأرملا ربق لخدي نم باب » ف فاصملا هركذ « بنذلا ىنعي ءارآ » حیلف نع

 نأ هللا ذاعم : لاقو مزح نبا مزج هبو ةليللا كلت عماج مل هانعم لیقو « هنع دحأ هجرخأ حيلف نع نامنلا نب جرس
 ظفلب ةروک ذاا تباث ةياور ىف نأ هيوقيو . ىهتنا ةليللا كلت بنذپ مل هاب مب هللا لوسر دنع ةحلط وبأ حجیتب
 باوصلاو « فيحصت فراقي مل: لاق هنأ ىواحطلا نغ ىكحو . نامنع ىحنتف , ةحرابلا هلهأ فراق دحأ رقلا لخدب ال

 ريب ةقثلل طياغت هنأب بقعتو . ءاشعلا دعب ثيدحلا نوهرکی اوناك م « مالكلا هريغ عزای م ىأ لواقي م
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 نوکی نأ لاتحاب هنع باج و . فيرشاا رطاخلا ةاعارم ىلع هصرحل كلذ نامثعل عقب تأ دعیتسا هنأكو « دنتسم

 هنأ ىضتقي ام بلا ىف سيلو « ةليللا كلت توم انآ نايثع نظر مو « عاقولا ىلا نامثع جاتحا و لاط ةأرملا ضيم

  لاغد]و « هل مجرت اک ءاكبلا زاوج ثيدحلا اذه ىفو . ىلاعت هللا دنع لملاو اهراضتحا نيح الو لب اتوم دعب عقاو

 ناكولو - تيملا ةاراوم ىف ذالملا نع دملا ديعبلا راثيإو « ءاسنلا نم كلذ ىلع ىوقأ مهنوكل اهرق ةأرملا لاجرلا

 هراتخا للي هنأ قايسلا رهاظ ناف رظن هيفو « هتمنص تناك امال كلذب هرثآ ۱] ليقو « جوزلاو بألا ىلع - ةأسا

 هنم ناك امب ناطیشاا هركذي نأ نم نمأي ذئنيح هاب مهضعب كلذ للعو « عاج ةليللا كلت ىف هنم عقي مل هنوكل كل

 كلت ىف هیراوج ضعب عماج دق ناكنامثع نأ نامثع ىلع ةحلط ىبأ راثيإ ىف رسلا نأ بيبح نبا نع کحو « ةلمللا كلت

 ناهثع لخدب ملف » ةروكذملا دامح ةياور ىف عقوو « حيرصت ريغب هتجوز ربق ىف لوزنلا نم هعنم ىف لزب فلعلتف ةلوللا

 ىف ةمادق نبا ىكحو ؛ توملا دعب ءاکیلا زاوج ىلع هب لدتسا و ؛ نفدلا دنعربةلا ريش ىلع سواجلا زاوج هيفو « رقلا

 « تام اذإ ىنعي « ةيكاب نيكبت الف بجو اذاف , هيف ناف أطوملا ف كيتع نب ريج ثيدحل هركي هنأ ىعفاشلا نع ىنغملا

 ءاسنلا نال كلذ ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرفي نأ نکع و « ءاكبلا ابتوص عفرت ال دارلاو « ةيولوآلا ىلع لوم وهو

 هيفو اقاطم هيلع سولجلا زاوج ىلع مهضعب هب لدتساو « نهربص ةلقا حونلا نم رذحي ام ىلا ءاكبلا نهم ىضفي دق

 هيف هيلع تاک نإو قدصلا هراثيإل نامثعل ةليضف هيفو . ىلاعت هللا ءاش نإ درفم باب ىف هيف ثحبلا ىتأيسسو « رظن

 ةباور نه ایس اک نابآ مآ یه ( نايثمل تنب ) هل . كرابلا نبا وه ( هلل دبع ) هلوق : ثلاثلا ثيدحلا . ةضاضغ

 بويأ قيرط نم لسلو «جیرج نبا نم كش اذه ( امهدحأ ىلا تسلج لاق وأ , امهثيب سلاجل ىناو ) هلوق . بويأ

 « نال نب وربع هدنعو نامثع تني ناب أ مأ ةزانج رظتنا نحن و رمع نبا بنج ىلا اسلاج تنكو لاق ةکیلم ىبأ نا نع

 نم توص اذاف « امهنيب تنکف ینج ىلا سلج ىتح ءا ربع نا ناكمب هربخآ هارأف هدئاق هدوقب سابع نبا ءا

 ورمعل ی نبأ لوق ىف ببساا رهظف «ءاسنلا ىيف د یدیملا دنع ةكيلم ىبأ نبا نع رانید نب ورم ةياور قو « رادلا

 راتخاوأ ءرمع نبا بجي سولجلا نم هل قفوأ ناكس ابع نبا هيف ساج ىذلا ناكملا نأ رهاظلاو « لاق ام ناثع نا

 بوبأ دافأو , لنقلاب ىنمي ( رع بیصآ الف ) هلوق . كلذ نع ىبنل هيف ساحيو هناكم نم ةكيلم ىبأ نبا مةي ال نأ

 رانيد نب ور ةياور ىفو « بيصأ نأ رمع ثبلي مل انمدق ايلف » هظفل و ةروكذملا ةجحلا بقع ناككلذ نأ هتياود ىف

 سابع نبا ةياور نم ةشئاع ثيدح نأ ىف يرص اذه ( رمع تام ايلف : سابع نبا لاق ) هلق , « نعط نأ ثبلي ل و

 شايع نبا ءاكو من هلوقأ ةشئاع توم دعب تناك ةصقلاو « امنع کام ىبأ نبا ةياور نم هنآ موت لسم ةءياورو « اهنع

 ةصقاا رخاوأ ىف سم دنع نأ امنع هلمح مل دکمام ىلأ نبا نوک دیو « هرمع رخاوأ ىف ىبع امن هناف « هدئاق هدوقب

 نیبذاکر يغ نع ىن وئدحتل کن: تلاق رمع نبا لوق ةشئاع غلب ا لاق دجم نب مساقلا ینئدح و : ةكيام ىبأ نبا لاق و

 ىذلا ثيدحلا ىف ىقأ.سو ء ارام هب ثدح دق ناكر مع نا نأ ىلع لدي اذهو « ءىطخم عمساا نكسلو « نيبذكم الو

 زوج و نکل نون نوکسب ( ےل هلل لوسر نکلو) هلو : جدخ نب عفار تام ال اضيأ كلذب ثدح هنأ هدعب

 هلوق ۰ ربخلا دز نم هيلا تبهذ ام دیبا ىف ىأ (نآرقلا) مكيفاك ىأ ةلموملا نیس نوکسب ( كبسح ) هل . امدیدت

 نا اکلع ال ةريعلا نا ىأ ( ىبأو تلخ وه "نا و) ةشئاع نع هثيدح ءاهتنا دنع ىأ ( كلذ دنع سابع نبا لاق )

 نم ليمجا ىف نذأ ىلاعت هللا نا هاذعم : یدوادلا لاقو . تيملا نع الضف ارءاع بقاع فيكف اہف هل ببست الو مدآ



 زاانج لا باتک- ۳ ۱۹.۰
 هرهظب هللا نم هکض و نادنالا ءاكب نا ىأ ةهئاع لوق ريرقت هضرغ : ىيطلا لاقو . هيف نذأ ام ىلع بذمي الف ءاكبلا
 لاقو . انعذم تكسف ةجحلا ربع نبال ترهظ : هريغو ىرطلا لاق (ائیش رمع نبا لاق ام ) هلوق . كلذ ىف هل رثأ الف هيف
 هل ارام كرل هتوکس سيل : ىطرقلا لاقو . ماقملا كلذ ىف ةلداجلاهرك هلماف ناعذإلا ىلع لدي ال هت وكس : رينملا نب نيزلا
 ذا هيلع هلدحي لمت هل نیمتی لو « ليوأتلل الباق ثيدحلا نوكي نأ هدنع لمتحا نکل و « ثيدحلا عفر حرص ام دعب
 نبا دامشتسا نم مهفرمع نبا نوكي نأ لمتحو . ذئنيح كلذ ىلا ةجاحلا نيمنت ملو ةاداملا لبقال سلجا ناك وأ كاذ
 ؛ كلذل ةمالع ىلا ءاكب نوكيف بنذالب بذعب نأ هلل نأ ىف اب كسمتب نأ نکم اہل هتياور لوبق ةبالاب سابع
 امن) هلوق . مزح نب ورمع نب دم نبا ىأ (ركب ىبأ نب هللا دبع نع) هلوق : عبارلا ثيدحلا . ىنامركلا كلذ ىلاراشأ
 تملا نإ : لوقي رمع نب هللا دبع نأ اهل ركذ » ظفلب أطوملا ف وهو « ارصتخم كلام قیرط نم هج رخأ اذک (م
 سم اع) « أطخأ وأ ىنا هنکل و بذكر مل هنا امأ « نمحرلا ديع یال هللا رفغي : ةشلاع تل اقف « هيلع ىحلا ءاكبب بذعپ
 الرع نبا نا. دازو كلذ كركجب ىبأ نب هللا دبع نع نایفس ةياور نم ةناوع وأ اوا اسم اكو
 كلذ نع ةشئاع تلأسف : ةرمع تلاق . تا ىلع باذع تسلا ىلع یلا ءاكب ناف هيلع اوكنت :YY مه لاق عفار تام

 ثيدحلا ىف هيلا ةراشإلا تمدقت ا جیدخ نب عفار وه روكذملا عفارو « ثيدحلا رک ذف « سم امن هللا همحرب : تلاقف
 بمص ىلهج ربع بيصأ 1( هلوق . یرعشالا نوم فا نبا وه ( ةدرب یآ نع) هلوق : سماخلا ثيدحلا . لوالا
 مالع » رمع لوق هيفو قايسلا اذه نم مت ةدرب ىلأ نع ريمع نب كلل دبع قيرط نم سم هجرخأ ( هاخأ او لوقي
 ةليبقلا هب دارملا نوكي نأ لمتحو « تيملا لباقي نم ىحلا نأ رهاظلا ( ىحلا ءاکیب بذعيل تيما نا ) هلوق ٠ « لت
 , هلهأ ءاكبب , ىرخألا ةياورلا ىف هلوق قفاویف . هتليبق ىأ هيح ءاكمب بذعي ريدقتلاو ريمضلا لدب هيف مالا نوكتو
 , رفاكلاب اصاخ سيل كلا نأ ىلع ةلالد هيفو . معأ ابظفل و « بذعي هيلع ىكبي نم » ةروك ذملا اسم ةاور قو
 نب كلما دبع هيف دازو « رع هب هرث ذ ىح هس "أكو بب ىنلا نم ثيدحلا اذه عمس نم دحأ ابيهص نأ لعد
 . لسم هجرخآ « دوملا كل وأ ناك انا لوقت ةشئاع تناك : لاقف ةحلط نب یسوا كلذ ت رکذف و ةدر ىبأ نع ريم
 توه لبق كلذل هرابظإ نأ هنم مهفف « هاخأ او هلوقب هتوص عفرل هءاكب بيهص ىلع رمع ركنأ : ریثلا نب نيزلا لاق
 ليق نإ : لاطب نبا لاقو . لعأ هاو كلذل راكنإلاب هردتباف هياد هتدايز وأ هنافو دمب كلذ هباحصتساب رعشي رمع
 هنأ باوج اف ؟ هملب ىذلا بابلا ىف ىتأيس اک دلاخ ىلع ءاكببلا ىلع ةريغملا ىنب ءاسأ شاو ءاكبلا نع ايس نت فك
 « ةقلةل وأ عقن نكي مل ام  دلاخ ةصق ىف لاق اذو هنع ىبن ام باب نم هتوصل هعفر نوكي نأ ىشخ

 تیلا ىلع ةحاينلا نم هركي ام تییساپ -۳
 هل وأ م نكي ام « ناملس ىبأ ىلع نیکی نبعد : هنع هللا یر رع لاقو

 توصلا : ةقلقالاو « سأرا ىلع بارتلا : مقنلاو
 تحمس : لاق هنع هللا یفر ةريغلا نع ر ن ”ىلع نع ديب نب دم انثدح مت وأ اشو - ۱

 ¢ رانلا نم E و ادن "يلع دك قف ¢ ذحأ ىلع بذكك سال "ىلع ابذک "نا 2 لوقي ل ینلا
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بیل نب دیعس نع ةدادق نع مش نع ىبأ ن را لاق نادبع اش سس ۲
 هيب نع ر نا نع 

 نب ديزي انت ادح لمألا "دبع هبات . « هيلع حین اسب هربق ىف بم تلا » لا یا نع اهنع لا یفر

 « هيلع ”ىملا ماکبب سد ”تيملا » ةبعش نع مدا لاقو . دات ان لح 0 انثادح میرز

 ىنذلا : ريدقتلاف سنجلا نايبل نمو ةلوصوم ام : رينا نب نيزلا لاق ( تيملا ىلع ةحاينلا نم هركي ام باب ) هلوق

 نأ لمتحيو ۰ ىنا هیاع ديعولا نم مدقت ال ميرحتلا ةهارك ةهارکلاب دارملاو « ةحاينلا وه ءاكبلا سنج نم ه رکو

 نبا لقنو . هريغو طبارلا نبا كلذ ىلا راشآ « ةحاينلا ضعب ةيهارك ردقتلاو ةيضيعب: نمو ةب ردصم ام نوکت

 تحان ال )راج ةمع هني مل علم هنوک نم هذخآ هنأكو « رظن هيفو مرح ال ةحاینلا ضعب نأ ةياور دمحأ نع ةمادق

 ىن امنإ مل هنال رظن هيفو « بيج قش وأ دخ برض نم لمف املا فاضنا اذإ مرح امن] ةحاينلا نأ ىلع لدف هيلع

 دعوتو كلذ نع ىن مث ءهل کاوب ال ۃزح نکا » دحأ ىف لاق دقو ‹ دحأب تناك اهنأل ةصقلا هذه دعب ةحابللا نع

 نا و رمع نبا نع عفان نع ديز نب ةماسأ قيرط نم جک اجلا هححصو هجام ناو دمحأ هجرخأ مف نيب كلذو « هيلع

 ءاس هاب . هل كارب ال ةزح نکلا : لاقف دحأ موب نهاك-له نيكبو لہشالا دبع ینب ءاسنب م للي هللا لوسر

 ىلع نيكبي الو « نالقنیلف نهوم « دعب نیلقنا ام « نيحيو : لاقف مقلب هللا لوسر ظقيتساف « ةزمح نيكي راصنالا

 هلاجرو السم ةمركع قيرط نم قازرلا دبع هجرخآ دهاش هلو , مویلا دعب كلاه
 نومعد : رمع لاقو ( هلوق . تاقث

 تام امل : لاق قيقش نع شمعالا قيرط نم طسوألا خيير اتلا ىف فنصلا هلصو رثآلا اذه ( ملا ناملس یبآ ىلع نيكبي

 نب دسیلولا نب دلاخ مع تاب نهو - موزخم نب ور نب هللا دبع نبا ىأ  ةريغملا ىب ةوسأ عمتجا ديلولا نب دلاع

 رع دحاو ريغو عیکو نع دعس نا هجرخأو . هرک ذف « نہ ناق نبلا لسرأ : رمعل ليقف « هيلع نيكي ةريغملا

 هعضو ىأ بارتلا عقنلا نأب فئصملا هرسف دقو « ةنكاس ىلوالا نيفاقب ( ةقلقل وأ عقن نكر ملام ) هلوق . شععألا

 ىف ديبع و لاق اک هيلع قفتف ةتاقلا ريسفت اماف « ءارفلا ل وق اذهو عفترلا ىأ توصلا ةةلقلا و « سأرلا ىلع

 قش ىأ قسلا عقنلا : لاق مهار ] نع ةريغم نع مشه نع دوصنم نب دیعس یورف عقنلا امأو « ثيدحلا بيرغ

 یهو ةعيقنلا نم هنظ هنآك منا ماعطلا ةعنصوه ىلا كلا لاقو ؛ هنع دعس نا هاور اف حک و لاق اذکو , بويجلا

 : لاق و هيلع ديبع وبأ هركنأ دقو ؛ داهجلا رخآ ىف آس اك رفسلا نم مداقلا ماعط ةيعقنلا نت متأملا ماعط

 « سرلا ىلع بارتاا عضو وه: مهضعب لاقو . ءاكبلاب ىنعي « توصلا عفر هنأ معلا لهآ رثك أ هيلع تيأر ىذلا

 3 ىرهزألا هاكح دودخلا مطل توص وه : ليقو 0 رع لوق وهو بودجلا قش اوه : ليقو : رابغلا وه عقنلا نال

 توصلا انه وه اءإو « همضوم اذه سيل نکا و رابغلا وه ىرمعل عملا : ىراخبلا ىلع اضرتعم لیعءاعالا لاقو

 بارتلا عضو هن وکب دارلا رسف نأ دعب نیا ىلع هلمح نم نام الو . یهتنا ةحاونلا توص دیدرت ةقلقللاو « ىلاعلا

 امأ و « سأرلا ىلع بارثلا عضو هنأ حجرلا : ريثالا نبا لاق لب « بئاصاا لهأ عب ينص نم كلذ نال سأرلا يلع

 امبا> نم كذآ نيضعم ىلع نظفللا لمخ ¢ ءمامل هدقؤاوم مزلیف توصل ۳ هرش ينم
 نأب تو 6 دحاو قوم ىلع

ةدادإ نع ع ۳ دل مدقق اک هدو نم هر اعم اهون
 س مال 1 دما ولأ نب دلاخ ةافو تناك : ( همت . كلذ 

 ىدحإ

نب هللا دبع اهخآ ىلع تحان 1 هدام ( ) ١
امنع هللا یخر رباج دلاو مارح نب ورمع 

 

 یرابلا حف م ۳ جال س م



 رئانجلا باتک - ۲۳ ۱۴
 ىف هل سیلو ۰ یدسالا وه ( ةعيبد نب ىلع نع) هلوق : یاطا وه ( ديبع نب دیعس اثدح ) هلوق . نيرشعو
 «« انثدح , هظفل و ىلع نم ديعس عامسب لسم ةباور ىف حرصو « نويف وك هلك دانسالاو « ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا
 دجدملأ فا و لاق ةعيب ر نب ىلع هبفو دمبع نب دیعس نغ رخآ هجو نم ملسم غا دقو ةيعش نبأ وه ةريغملاو
 سيق نب دمعو ديبع نب دیعس نع عميكو قيرط نم اضيأ هاورو . هركذف « تعمس : لاقف ةفوكلا ريمأ ةريغملاو
 تام و ىذمرتلا ةباور ىفو « بک نب ةظرق ةفوكلاب هيلع حین نم لوأ » لاق ةميب ر نب ىلع نع امهالك یدسالا
 لاب ام : لاقو هيلع ىنثأو هللا دمفل ربنملا دمصف ةريغلا ءاجل « هيلع حيف بمک نب ةظرق هل لاقي راصنالا نم لجر
 هبجو نم دحأ ناك یجرزخ ىراصنأ ةلاشلا ءاظلاو ءارلا و فاقلا حتفب روكذملا ةظرقو . ىهننا « مالسالا ف حونلا
 هنأب هريغو دعس نبا مزجو ؛ ةفوكلا ىلع (۱)یلع هفاختسا و « ىرلا حتف هدي ىلع ناكو « سانلا هقفيل ةفوكلا ىلإ رمع
 , ةفوكلا ىلع اريمأ ةبعش نب ةريغملا ناك ثي هتافو نأ سم حیح ىف تب امل حوجرم لوق وهو هتفالخ ىف تام
 هلوق . نيم ةنس اهلع وهو تام نأ ىلا نيعب رأو ىدحإ ةنس نم ةيواعم لبق نم ةفوكساا ىلع ةريغملا ةدامإ تناكو
 ‹ هيطخ لهستساو فلأ دق ريغلا ىلع بذکلا نأ هانممو « « ىريغ » ىأ (دحأ ىلع بذکک سيل “لع ابذک نا)
 عفدنی ريرقتلا اذهب و « مالا ىف هنم دشأ وهف ةلووسلا ىف هنود ناك ناو ةلوهسلا ىف كاذ غلبم اغلاب لع بذكلا سیل و
 ىلع دوکذلا دیعولا تابث] نم مزاب ال اذکو . لعأ لاو ىلعأ فاكلا هيلع لخدت ىذلا نأ دروأ نم ضارثعا
 قرفلاو ۰ رخآ ليادب هريغ ىلع بذكلا ميرحت ىلع لد: لب « احابم هديغ ىلع بذكلا نوكي نأ هيلع بذکلا
 فحابم ةيقب تمدقت دقو « هريغ ىلع بذكلا فال انكم هل راثلا لمحي هلءاف دعوت هيلع بذکلا نأ امهيب
 نم ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ شیرق بقانم لئاوأ ىف ةلثاو ثيدح حرش ىف ام ريثك ینا و« معلا باتک ىف ثيدحلا
 جانی نم» ینپمشکلا ةباور قو « ةلمهملا حتفو ةيئاتحتلا نوكسو نوثلا رسكب یورو « بذعي هناف ريدقت ىلع هعفر زوو « باوجلا مزجتو ةياطرش نم نأ ىلع ةلمهلا مزجو نونلا حتفو هلوأ مضب رثك الا هطبض ( بذعي هيلع حني
 بذع تساا ىلع حيت اذا ١ ظفلب مع ىبأ نع زيزعلا درع نب ىلع نع ىقاربطلا هجرخأ دقو « ةلوصوم « نهد نأ لغ
 ريغب حين ام مهضعبل و ؛ نوالا ركب عيمجلا اذك ( هيلع حین اهب ) هلوق ٠ ةيناثلا ةياورلا ديوي وهو « هيلع ةحايناب
 (لعا دیع هعبات ) هلوق ٠ ديعس انثدح ةباور ىف ( بيسملا نب ديعس نع ) هو : ةيفرظ ام نأ ىلع ةدحوم

 لعب وبأ هلصو دقو < لا بيسملا نب ديعس نع ینو ( ةداتق ائئدح ) هلوق ٠ ةيورع ىبأ نبا وه ديعسو « داح نبأ
 ظفل ريغب نكل بابلا ثيدح دانساب ىنعي ( ةبعش نع مدآ لاقو ) هلوق ۰ كلذك دامح نب ىلعألا دبع نع هدنس ىف
 ىحيو ردنغ رفعج نب دمع نع دمحأ هاور دقو « ظفللا اذهب مدآ درفت « هيلع ىملا ءاكب بذعي » هلوق وهو ندا
 « رفعج نب دمي نع راشإ نب دمع نع سم هج رخآ اذكو « لولاة مش نع مهلك دمع نب جاجحو ناطقا ديعس نا
 نع مهلك ساعنب دوسأو یورملا ديز ىبأو ٹراولا دبع نب دمصلا دبعو رضنلا نأ قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأو
 ميرحتب هثيدحت لبق مدق ةريغملا ناف هب ثدح امف هقيدصت ىضتقي امالک ثدح نم دقت ثيدحلا ینو « كلذك ديعس
 رخ نأ هعنع كلذ ىلع ديعولا نأ ىلا راشأو « هريغ ىلع بذكلا نم دشأ لب هللا لوسر ىلع بذكلا نأ حونلا
 لقب م اب هنع

 )١( رم هفلختساو » ىرخأ ةخسن ىف «



 ۱۹۳ ۱ ۱ ۱۲۹۳-۱۲۹۵ ثيدحلا

 "تمم لاق ردکسنلا نبا انادح نايف ان دح هللا دبع نب لع شو س ۱۲۹۳ باپ - ۶6
 دقو يفك هلا لوسر ید نیب عضو ىتح هب لم دق دُحأ موب یی ,یج لاق اهنع هللا یضر هلل دبع نب راج

 هللا لوسر ساف « یوق ىف انف هنع شک أ ”تبهذ "م « یوق ىنابنف هنع فيشك أ نأ ٌديرأ ”تبحذف بوت یتیم

 ىكبت ؟ مف : لاق - ورع ؛تخآ وأ -ورع ةبا : اولاقف ؟ وذه نم: لاقف ةحئاص توص حسف ء حفر كك
 « عفر ىتح اهتحنجأب هلن ةكساللا تااز اف « كبت الوأ

 بابلا نم لصفلا ةلزنمب ومف هتوبث ىلعو «ةعرکو رذ ىبأ ةياور نم طقسو « ليصآلا ةياور ىف اذک ( باب ) هلق

 . ةمجرتلا لوأ ىف همجوت مدقت دقو « هلبق ىذلاب قلعت نم هل ديالف نيريدقتلا لعو « ةرم ريغ هرب رقت مدقت اكهلبق ىذلا

 سم "ی وأ هريكاذم وأ هنذأ وأ هفنأ عدج اذإ ليتقلاب لثم لاقي ةثلثملا دیدشت و ملا مضي ( هب لثم دق ) هلوق

 ىطغ ىأ ةليقثلا مسجلا ديدشتو ةلمبلا مضب ( اوت ىج ) هلوق < ةثاثما نوكسو ملا مب ةلثملا مسالاو ٠ هئارجأ

 « وربع تنب ةمطاف یهو ورم تنب باوصلاو ؛ نايفس نم كش اذه ( ورمع تخأ وأ ورم ةنبا ) هلوق . بوب

 ىف عقوو « ةمطاف ىع تبهذف , ظفلب زئانجلا لئاوأ ىف ردكنملا نبا نع ةبعش ةياور نم باوصلا ىلع مدقت دقو

 . نيترضاح اعيج اتناك وأ امقا رخالاو اپعسا امهدحأ وأ نيمسا اهل لءلف ءورمع تنب دنه اهتيم احلل « ليلكالا »

 هلوق امأو ۰ ةبئاغ نع مابفتسا هنأ ىلع ملا حتفو ماللا رسكب ةباورلا هذه ىف اذکم (ىبت ال وأ کیت ؟ لف لاق) هلوق
 ةبعش ةياور نم زئانجلا لئاوأ ىف مدقت نكلا « ىن وأ میفتسا له ىوارلا نم كش هنأ رهاظلاف « كبت ال وأ د

 ىغبني ال اهتحنجأب ةكئالملا هلظت ىذلا ردقلا ليلجلا اذه نأ هلصعو , رييختلا ىلع هحرش مدقتو « قكبن ال وأ بت د

 هيلا راص ا هل حرفي لب هيلع ىبي نأ

 بويا "قش نم انی سیل صا - ۵
 یفد هلا دبع نع قورسم نع مهار نع ايلا دیبز ان دح نايس انتا دح_ مدن وأ | شرم - ۰

 « ةياهاجلا یوعد اعدو « بویلا قّدو « دود هما نم اني سبل » يكتم بلا لاق : لاف هنع هلل

 [ ۳۰۱۹ « ۱۲۹۸ ۰۱۲۹۷ : ىف هفارطآ - ۱۲۹4 ثيدحلا ]

 هلصاح یذلا نا نأب رهشلل 4جرقر ردقلا اذه درفآ : رينملا نب نیزلا لاق (بويجلا قش نم انم سيل باب ) هلوق

 « اند وأ «بورجلا قش وأ د ظفلب سل ةياور هديؤيو : تلف . ابعومجع ال تاروكذملا نم دحاو لكب عقي ىربتلا
 یپمشکلا ةياور فو ةفيفخلا مملاو ةيناتحتلاب ( ىايلا ) هلوق . رغصم ةدحومو یازب ( ديبز انئدح ) هلوق . حلا

 . نيباي دعب ركذيس رخآ دانسإ هيف یروثاا وهو نایفسل و « نویفوکهلکدانسالاو ..هلوأ ىف ةرمه ةدایزب « ىانآلا ,

 اذج مداريإ ةدئاف نكلو « نيدلا نع هجارخ] هب دارلا سيلو < انتقيرطو انتنس لمآ نم ىأ ( انم سيل ) هلوق

 ىأ ‹ یم تساو كنمتل : هتيتاعم دنع هدلول لجرلا لوقب اك كلذ لثم ىف عوقولا نع عدرلا ىف ةغلابملا ظفللا

 رمأ نع درو امن] ريخلا نوكي نأ مزاتسب لوألا ليوأتلا : هصخلم ام رينملا ن نيولا لاقو . ىتقيرط لع تنأ ام

 ضرعت دق نوكي كلذ ىف عقاولا نأ دارملا : لاقي نأ ىلوالاو « هيلع لملا نع عراشلا مالک ناصي اذهو « ىدوجو



 رانج لا باك - ۲ ۱۹۶

 لرآ اذپف «.مالسالا اهحبف ىلا ةيلهاجلا ةلاح هياحصتسا ىلع هل ایدأت ةنسلا ةعامم طاتخ الف هنع ضرعب و رجب نال
 هليوأت ف ضوخلا هرکی ناك هنأ نایفس نع کحو . دوجولا لعفلا ىلع دئاز ردق هنم دافي ال ام ىلع لما نم
 اثيد لع سيل ىنعملا : ليقو . رجزلا ىف غلب أو سوفنلا ىف عقوأ نوکیل كلذ نع كس تأ ىغبني : لوقيو
 للا اذه نأ ىل رهظيو . ىبرعلا نبا هاکح « هلصأ هعم ناک ناو نيدلا عورف نم عرف نم جرخ هنأ ىأ « لماکلا

 كلذ تقو ركذ ام لعاف نم ىأ ءىرب انآ هلوق : باهملا لاقو . الثم هتعافش ىف هلخدي ال نأب هدعوت هنأكو . *یشلا
 ركذام مر ىلع لدی اذهو « مالكا لوا مدقت ام فرعت ةطساو ام رب : تلق . مالسالا نع همفث درب مو 0 لمفلا
 لالحتسالاب عیرصتلا عقو ناف « ءاضقلاب اضرلا مدع نم كلذ هنمضت ام كلذ ىف ببسلا نأكو . هريغو بيجلا قش نم
 ( دودخلا مطل ( هلو . نیدلا نم جارخالا ىلع ىلا لمح نم عنام الف عقو ام الثم طخسنلا ۳ مرحتلاب معلا عم
 عمج ( بويجلا قشد ) هلوق ۹ كلذ ىف لخاد هجولا 4: برضف الاو < كلذ ىف بلاغلا هنوكل كلذب للا صخ

 نم وهو هرخآ ىلا هحتف لاک | هقشب دارملاو « سأرلا هيف لخديل بوثلا نم حتفي ام وهو ةد>وملاو مجاب بيج
 ¢ اهوحنو ةحاينلا نم ىأ « ةيلهاجلا لهآ ىوعدب ملسم ةءاور ىف ( ةيلهاجلا یوعد اعدو ) هلق طخرلا تامالع

 باوبأ ةثالث دعب قاس اک روشاو ليولاب ءاعشلا اذکو 5 هاليج او : ملوقك ةيدنلا اذكو

 نع صاقو ىلأ نب دعس نب صاع نع باش نا نع کلام ان ربخآ کسو نب 1 دبع اشم - ۵

 علب دق ىفإ : ؛تلقف « ىب دتشا جو نی عادل ةجَح ماع دومی لو ما لوسر ناك» لاق هنع لا یضر هببأ
 ؟ رطشلاب : تاقف . ال :لاق ؟ ىلام ىئلثب یدصتافا ٠ "نیا "الإ ی ر الو « لام وذ انأو ءمّجولا نم ىف
 آلا مرذت نأ نیاریخ ءاينغأ كرو رذت نأ كنإ - ريثكوأ - ديك ثاذلاو ثلثلا : لاق مث . ال : لاقف
 . لتأرما ىف ىف مام یتح « اهب ت'رجأ الإ هلا جو اهب ین فن نا كنإو سانا نوففكشي
 ةجرد هب تذددزا الإ ًاحاص ًالمع لمعتن فاخبت نل كنإ : لاق ؟ ىبامسأ دعب فا ا لوسر اب : "تلقف سا ماوس 7 م ل ۳ م -؟ .

 « مهن رجه باحال ضمأ مهسا « نورخآ كب یو ماوقأ كب عفتني یتح فاخت نأ تاما م « ةعفرو o2 ۶ طن و م ۳ ل م وس 9 تو
 3 کم تام نأ يلي هلل ”لوسر "هل قرت ر 1 کت "سابا نکل 1 مهباقعأ ىلع مدار الو

 واولا نوكسو ةمجمملا حتفپ ةلوخو ٠ ةيلوعفملا ىلع بصنلاب دعس ( ةلوخ نب دعس مینا ءاثد باب ) هی
 یوازلا لاق ثيح كثيدحلا نم دارملا وه سیار « هنساحم ركذو تيملا حدم ةد» اهدعب ةالثملابو ءارلا ركب ءاثرلاو
 نم وه ام ]و ىتوملا ئارم نم اذه سیل : لاقف ةجرتلا لیعاممالا ضرتعا از و « ب هللا لوسد | یر د

 هنيعب اذه یراخبلا دارم نوکی نأ نكميو . هيلع تنرحت اذا هل تيثرو هتوم دعب هتحدم اذا هتیئر لاقي . عجوتلا
 یه ىتلا ىثارملا نع هيمن اضراعم سيل و ؛ جايه وهو عجوتلاو نزحتلا نم وبف بِي ینلا نم عقو ام لوقي هنأك
 هحص و هجام ناو دمحآ هجرخأ اع دارملا وه اذهو ۰ ةعوللا دیدج و نزحلا جييبت ىلع هثعابلا تلا فاص وأ ركذ



 ۱۹6 ۱۳۹۲ ۰۱۷۹۵ هيدحلا

ملا نع علي هللا وسر یبن » لاق قو ىبأ ن هللا دبع ثيدحح نم كاملا
 انام , ظفلب ةيبش ىبأ نبا دنع وهو « ىثار

م ذخؤيو . نزحتلاو عجوتلا نيرمآلا نيب عماج ا نأ كش الو «« ىثارتن نأ
 ةمجرتلا هذه لاغدا ةبسانم ريرقتلا اذه ن

مملا حتفب ( تام نأ ) هلوق . تبلا رضحب نم لاعب ةقلعتملا مجارتلا فيعاضت ىف
 نوکت امال اهرسك حصر الو ةز

 ةنيدملا ىلا كم نم نرجابلا نم وهو ةلوخ نب دعس نأ ینعلاو « تام ناك دق وهو لبقتسي ال طرشلاو ةيطرش

ېح عم اهوكرتو اهنم اورجاه ىلا ضرالا ىف ةمافالا نوهركي |وناكو
 ی نب دعس یخ مث نف 2 ىلاعت هلل امف م

 هتي اور ىف ىملايطلا دود ربأ دافأو « اهب تام هنوکل ةلوخ نب دعسل قلب هللا لوسر عجوتو « اهب توم نأ صاقو

ه خلا هل یارب لئاقلا نأ یرهزلا نع دعس نب مهاربإ نع ثيدحلا اذهل
 دعسو مشاه نب مشاه نأ هدیوب و ؛ ىرهزلا و

ارکذب لف دعس نب رماع نع ثيدحلا اذه ايور مهاربإ نبا
 ۴ اببأ نع دعس تنب ةشلاع ةباور ىف اذکو < هيف كلذ 

اش نا ةروكذملا تنبلا ةيمسن ىف فالتخالا ركذو هيلع مالكلا ةيقب عم اياصولا باتک ىف أس
 ىلاعت هللا ء

 ةبيصلا دنع الكا نع یهنی ام ساپ - ۷

 ربیع نب سما نأ رباج نب نجرا دبع نع رج نب يج انثدح ىسوم "نب کیلا لاقو - ۹

و ¢ هيلع یشنف جَو ىموم وبأ جَو » لاق هنع فا ىغر یسوم ىلأ "نب ةد وأ ىنث دح : لاق هدح
 

 ۽ لكي هلا وسر نم رب نم هیت ان : لاق ین فیش الع در نأ خیس مف ولهأ نم رم رح

 ۲ ةق اشلاو ةقلالاو ةقلاسلا نم رت ال هلا لوس نإ

ان ١٠ ىن بیکرتلا اذه ىلع مالکلا مدقت ( ةبيصملا دنع قلحلا نم ىبني ام باب ) هلق
 ىلع ةحاينلا نم هركي ام ب

لا ىف هعم ركذ ام نود قلا لع هراصتقا ىف ةكسحلا لعو « تيما
 محلل رصق ءةبيصملا دنع » هلوقو « هلبق ىذا باب

قوو ؛ ةنك اس نونو ة>وتفم فاقب یرطنقلا وه ( سوم نب محلا لاتو ) هلوق : حضاو وهو ةلاحلا كلت ىلع
 ع

 ىف هركذ كرت ىلع اوقيطأ هحيحص ىف یراخبلا لاجر اوعمج نيذلا ناف مو وهو « كسم ا انثدح » تقولا ىنأ ةياور ىف

 نب محلا انثدح » لاقف هحيحص ىف سم هلصو دقو . قيلعتلا ةغيصب ةعامجلا ةياور باوصلا نأ ىلع لدف هخويش

 ديزي نبا وه ( رباج نب نمحرلا دبع نع ) هلق . « كح ا انثدح ىلعي وبأ انربخأ » لاقف نابح نبا اذگو + قون

هب حرصو ةباورلا هذه ىف هدج ىلا بسف « زباج نبا
وق ٠ ضصم ءارو ةمجعم ةرميخعو « لسم ةياور ىف 

 ( عجد ) هل

 تحاصف ه لسم داز ( هلهأ نم ةأرما رجح ىف ) هلو . جلا ركب
 نع ةرخص ىلأ قبرط نم رخآ هجو نم هلو «

للا دبع مأ هتأرما تلبقأف « ىموم ىبأ لع یغآ اولاق د هريغو ةدرب ىبأ
 قب رط نم قاسنللو . ثيدحلا «ةنرب حببصت ه

لو« ةصقلا نود ثيدحلا ركذف ىبوم ىبأ نع یموم نأ ةأرما ہقا دبع مآ نع سوأ ن ديدي
 جررختسملا ىف مف ا

أ اهنأ ىلع انلصخل « ةمود ىبأ تنب هتآرما تحاصف ىسوم ىبأ ىلع یغآ د لاق ىعب ر قيرط نم رسم لع
 هللا دبع م

 ىسوم ىبأ نب ةدرب ىنأ ةدلاو اهنأو نومد تنب ةيفص امسا نأ ةرصبلا خيرات ىف.ةبش نب ربع دافأو , ةمود ىلأ تب

 ( ءىدب فا ) هلوق ٠ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لبق نم ةرصبلا ىلع اریمآ یسوم وبأ ناك ثيح عقو كلذ نأو 0

 ابتوص عفرت ىلا ىأ فاقلاو ةلمبملا داصلاب ( ةقلاصلا ) هلوق . سل اذكو « «یرب انأ » نيمشكلا ةياور ىف

 : فارعالا نا نعو ( دادح ةئسلاب كوقلس إل ىلاصت هلوق هنمو داصلا لدب ةلمبلا نيسلاب هيف لاقیو « ءاكبلاب
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 قست ىلا ةقاشلاو « ةبيصملا دنع اهسأر قلحت ىلا ةقلاحلاو « رهشآ لوالاو کلا بحاص هاکح هجولا برض قلصلا
  هعفر ىأ  هتوص ناسو هرعش قلح ىأ « قرخو قلسو قلح نم ءىرب انآ » لم دنع ةرخص ىبأ ظفلو « ابو
 بايب لبق ةءارلا هذج دارملا ىلع مالكلا مدقت دقو . هو قرخو

 دودللا بارض نم اسنم سبل اپ - ۸

 هر ةر نب هللا دبع نع شمعألا نع نايف ادتدح نمحرلا دبع انئدحر اب نب دمع اتشزم - ۲۷

 امو « بویلبا تو « دودا برف نم اني سيل » لاق يم ىبلا نع هنع لا یضر هللا دبع نع ورسم

 « ةّيلهاجلا ىوعش

 دانسالا اذه ىف روكذملا نمخرلا ديعو «نیباب لبق هيلع مالكلا مدقتو ( دودخلا برض نم انم سيل باب ) هلق

 یدهم نا وه
 و ت ےس سا

 ةبيصأا دنع ةيلهاجلا یوعدو ليلا نی یمن ام اپ - ۹
 ۲ 3 r ۱ يا و مال ت

 هللا دبع نه قورسم نع رم نب هللا دبع نع شعلا انتدح ىبأ انثدح صفح ن رغ اشزو - ۸
 « ةيلهاجلا یوعد ادو « بويا "و « دودلنا برض نم اتم سيل » وب ئدلا لاق : لاق هنع لا ىضر 7 3 9 - م ۱ ن 1

 عم ةجربلا هذهو < بيكرتلا اذه هيجوت مدقت ( ةبيصملا دنع ةيلهاجلا ىوعدو لیولا نم ىبني ام باب ) هلو

 ركذ هيف سیلو رخآ هجو نم دوعسم نا ثيدح فتا دروأ مث : نیقابلل تتبث و ىنممشكلل تطقس اهئيدح

 نبا هح و هجام نبا دنع ةماعأ شآ ثيدح ىنف ؛ هقرط ضعب ىف درو ام ىلا كلذب راشآ هنأكو « هب مجرتلا لیولا
 یوعد ركذ نأ رهاظلاو « « روبثلاو ليولاب ةيعادلاو پیج ةفاشلا و اپیج و ةشماذا نمل الت هللا لس نا و ناخ
 صاخلا دعب ماعلا نم لیولا ركذ دعب ةياهاجلا

 نزلا هيف فرعی ةبيصأا دنه َساَج نم صاب - ۰

 تست : تلاق ةرخك ىنئربخأ : لاق ىح تموت لاف باهترلا دبع اندح ین نب د انشر - ۹
 الأو نزلا هيف فّرعي سلج ةحاور ناو ررفعجو ةثراح نبا "تق هلي لا ءاج ال » تلاق امنع للا ضر ةشئاع

 مان نأ ساف - هواك رکذو - رج ءاسن نإ : لاق جر هاتف« بالش بالا ریاص نیر
 : لاق هنأ تعرف . هللا "لوسر اي انیلع هللاو : لاف لا هنأف « نإ : لاقف « هم | ةيناثلا هانأ "مل « بهذف
 هلا ةلوسر تو« هللا "لوسر 2لرمآ ام لفت مل « كه هللا مرأ : تلقف . بارثلا نوهاوفأ ىف ثحاف
 6 ءانعلا نم هيب
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 لاق عد “یر سنأ نم ”لوحألا مماع انت دح ليضف نب لمه ان لح ىلع نب ور مع شی =

 « هنم دشآ طق نزح نزح إب هللا لوسر تير اف « هارقا لتف َنيح ارم إب هللا ”لوسر تنق »

 ؛ اهل ريمضلاو ةلوصوم « نم هو لوبجبلا ىنبم فرعي ( نزحلا هيف فرعي ةبيصملا دنع سلج نم باب ) هلق

 |. مجرت ثيح اهدمب ین الو ةلأسملا هذه رک فنصلا حصفي لو « فرعي اسولج ىأ ساج ردصمل نوكي نأ لمتحو

 نم قاثلاو مب ىنلا لعف نم هنوكساف لوالا امأ > حييجرتلل لباق امهنم الك نال « ةبيصملا دنع هنزخ رپظب مل نم » 2

 لمح و « حجريف سفنلل رجزأو ربصلا ىف غلبأ لصف هنالف ىناثلا امأو . ابلاغ حجرأ لمفلاب هرشابي امو « هربرقت
 عقوم : هصخلم ام رينملا نب نيزلا لاقو . ىلوأ ةلاحلا كلت ىف هقح ىف هلعف نوكيو زاوجلا نايب ىلغ روكذملا لب هلعف

 ىح نزحلا ىف طرفي ال ةميظع ةبيصم بيصأ نف موقالا كاسلا وه لاوحألا ىف لادتعالا نأ هقفلا نم ةمجرتلا هذه

 ردقب فافختسالاو ةوسقلا ىلا ىضفي ىح دلجتلا ف طرفي الو « اهريغو حونلاو قشلاو مطلا نم روذحلا ىف حقي

 نزحلا ليام هيلع ربظن ةنيكمو راقوب ةفيفخ ةساج باصملا سلم نأب ةلاحلا كلت ى هلي هب ىدتقيف « باصملا
 . ىراصناالا ديعس نبا وه ىح و ىنقثلا دیجلا دبع نبا وه ( باهولا درع انئدح ) هلق . ةميظع ةبيصملا نأب نذؤيو

 ةلمهملاب هوبآو « ديز وهو « ( ةثراح نبا لسق ) هلوق لعافلاو ةيلوعفملا ىلع بصنلاب وه ( مقلب ىنلا ءاج امل) هلق

 عباد ىف هركذ مدقت اک ةتؤم ةوزغ ىف مهلتق ناكو « هللا دبع وه ةحاور نباو « بلاط ىنأ نبا وه رفعجو « ةثلثملاو

 قاسو « ديعس نب ىحي نع اص نب ةيواعم قيرط نم یناسنلا ةياور ىف ةثالثلا ةيمسن عقوو « زئانجلا باتک نم باب

 هلوق . « دجسلا ىفو یجب نع ریشک نب ناملس قيرط نم دواد وبأ داز ( سلج ) هلو : ناملا نود هدانسا سم

 ( بابلا رئاص ) هلو . هنم ةيرشبلا ةلبجلل دب الام هنم ربظف اظک نزحلا رظک هنأك : ىيطلا لاق ( نزحلا هيف فرعي )

 « هنم رظني ىذلا عضوملا ىأ ةمجعملا نيشلا حتفب وهو بابلا قش ثيدحلا سفن ىف هريسفت عفو ةيناتحتلاو ةلمهملاب
 ‹ ةشلاع لوق نم هنأ رهاظلا ريسفتلا اذهو . نيتلا نا هلاق انه مدام تسيل ذأ ةيحانلا ىأ ةمجعلا رسكب درب مو

 هلوأ رسكب یا ريص باوصلاو « رئاص » انه نيحيحصلا ىف عقو اذنك : ىرزاملا لاق « اهدعب نم نوكي نأ لمتحيو
 بابلا ريص نم رظن نم » ثيدح ىلع مالكلا ىف ثيدحلا بيرغ ىف ديبع وبأ لاق « قشلا وهو ةيناتحتلا نوكسو

 « دحأو ىنعمب ريصو رئاص : ىزوجلا نبا لاقو « ثيدحلا اذه ىف الإ هعمسن مو قشلا ريصلا « رده ىهف هنيع تشقفف

 . هنم ةشْلاع ضغ نم هقح ىف عقو ال ادمع مهآ هنأكو هما لع فقأ مل ( لجر هانأف ) هو . هوحن ىباطخلا مالک قو
 رفعج براقأو اراقآ نم اهدنع رضح نمو ةيمعثملا سيمع تنب ءامسأ یهو هما ىأ ( رفعج ءاسن نا ) هلو

 ؛ نيحيحصلا ىف اذك (نهءاكب ركذو) هلوق ٠ ءامسأ ريغ ةأما رفع رابخالاب معلا لهأ رکذب لو « نهانعم ىف نمو

 لاق یعلاو ‹ هيلع لاحلا ةلالد كما لوقلا نم نا ريخ فذحو لاقف هلوق ىف رتتسلا نع لاح وه : ىيطلا لاق

 ةناوع يأ دنع عقو دقو . ىهتنا حونلا ىلغ الثم لمتشلا ءاكسلا نم یغینی ال ام اذك نلعف رفعج ءاسن نإ لجرلا

 دنع ام هديؤيو « ريدقت الو فذح الف افيحصت نكي مل ناف « نهزاكب شک دق » يحي نع لالب نب ناملس قيرط نم

 ف نهابنف ىأ ( بهذف ) هلوق . « نههاکب نرثكأ دق د ظفلب ىحن نع ورمع نب هللا دبع قيرط نم نابح نبا
 ىبأ ةياور ىف عقوو < هنمطإ مل نمن] لاقف ةيناثلا ةرملا مقلب ىنلا ىتأ ىأ ( هنعطي مل ةيناثلا ءانأ مث ) هلوق . هنمطي

 هلق ٠ « اننبلغ يقل , ینهمشکلا ةياود ىف ( اننبلغ ناو لاق ) هلوق . « هنعطي مل نبنأ ركذف , ةروکذلا ةناوع .
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 ىف ( لاق هنأ ) هلو . انه دارلا وهو ققحلا لوقلا ىلع قلطي دق عزلاو « ةرمع لرقم وهو ةشئاع ىأ ( تعزف )
 . ین و وثحي اثح لاق, اهرسكبو ةثنثملا مضب ( ثحاف ) هلوق . « لاق هب ىنلا نا » باوبأ ةعبرأ دعب ةيتالا ةياورلا
 الف «ءاكسبلاب نوتاوصأ نعفر نهنأ ىلع لدي اذه : ىطرقلا لاق ٠ «بارتلا نمو ةيئآلا ةياورلا ىف ( بارتلا ) هلوق
 لمتحم و . ىنا الثم نيعالا فالخم حونلا لع امن ال كلذب ءاوف الا صخو ۰ كلذب نیهاوفآ دسب نأ هسآ نيهتني
 نم نرپظآ ال رصلا ىلع بترتلا رجآلا نم تابئاخ نهنأ نیبلعآ ىنعملا وأ ٠ رجزلا ىف ةغلابملا نع ةيانك نوكي نأ
 درب 1 ليقو ۰ الا ةشناع لوق لاتحالا اذه دعبب نكل « بارتلا الإ هدب ىف لصح مل : بئاخال لاقي اک عزا

 لمت نأ الإ اهدسي الو « نپهاوفآ دسب الإ نتكسي ال نہنا ىأ « زيجعتلا ینع وه : ضايع لاق « هتقيفح صالاب
 تي ىنلا نأب نفل حرصي  هنوکل ىهانلا نعطي مل نمنأ لمتت : ىطرقلا لاقو ٠ .لمفأف كنكمأ ناف . بارتلاب
 ةرارحمل نزلا ةدش نولع بلغ نک كلذ نلع وأ « هسفن لبق نم ةحلصللا دشم هنأ ىلع كلذ لم . نهاج

 سمأو هيف غلابو هررک هنأ ليلدب ميرحتلا ىهنلا نوکیف حابملا ردقلا ىلع ةدايز نيئاكب ىف ناك هنأ رهاظلا مث. ةبيصملا
 روك ذا! لجرلا ريغ لسرال عرحتال ناك ولو هبزتتلل ىهنلاو ادرحب ءاكب نوكي نأ لمتح و . ناكسي مل نإ نوتب وقعب
 نع نون ةدئافو « مرحلا ملا لعف ىلع ىبنلا رارکت دعب تايب احصلا ىدامت دعبي و . لطاب ىلع رقي ال هنال نهعنمل
 نع ىبنلأ زاوج هسنم دافتسیف ۰ نهربص فءضا مرحلا مالا ىلا نهب ىضفيف هيف نلسرتسي نأ ةيشخ حاملا سالا
 ةجملاو ءارلاب ( كفنأ هللا مغرأ ) هلو . ةشلاع لوقم وه ( تلقف ) هلق ٠ مرحي ام لا هئاضفإ ةيشخ دنع حابملا
 ةوسنلاب هلعفي نأ سعأ ام سنج نم هيلع تعدو ؛ الالذإو ةنادإ بارتلا وهو ةمجعملاو ءارلا حتفب ماغرلاب هلأ ىأ
 خابت ۸ ىأ ینامرکلا لاق ( لعفت ۸ ) هلوق ۱ كلذ ىف هيلا هددرت ةرثكب لَم ینلا جرحأ هنأ لاحلا نئارق نم اپمیفل
 نوکن نأ لمتح و , لعفي مل هنأكف لاثتمالا هيلع بترتي مل هين نال هزعطي لو یې دق ناك ناو هتفنو ۰ یه
 نف هجوتي نأ لبق عقو كلذ اهلوقو « ىضاملا نع اهم ربعي لو ةظفا : تلف . بارتلاب وثم لا ىأ لعفت مل تدادأ
 كلذ ین ىف ةفلابم ىضاملا ظفلب هنع تريعف لعفي ال هنأب ةنيرق اهدنع تماق اهنأ رهاظلاف ؟ لعفي مل هنأ تملع نبأ
 ةعبرأ دعب ةيئألا ةياورلا ىف عقو دقو ۰ تاروكذملا ةوسنلا (۱)مازلآ نم ناك روكذملا لجرلا نأب رعشم وهو  هنع
 حتفب ( ءانعلا نم ) هلوق ٠ ةاورلا فرصت نم هنأ رهظف « هريغو ملسمل اذكو « كلذ لعاغب تنأ ام هقاوف د باوبأ
 ىف عقوو « ةيناتحتلا دیدشتو ةلمهملا ركب « ىلا نم ه.لسمل ةياور نو « بعتلاو ةقشلا ىأ دملاو نونلاو ةلمهملا
 نكلو اهجو هل نأب بقعتو . انه هل هجو الو : ضايع لاق . دشرلا دض ظفلب ةمجعملا حب « یغلا » ىرذملا ةياور
 4 سآ ام مايقلا نع رصاق لجراا نأ اهدارم : ىوونلا لاق , شک لا ةياور ىه ىتلا ءانعلا ىنعمل هتقفاول قيلأ لوألا
 ثيدحلا اذه ىفو . بعتلا نم خرتسیف هريغ لسريل كاذ نع هزجعب حصفي مل كلذ عمو « بيدأتلاو راكنإلا نم
 بيدأتو « بناجألا لاجرلا ىلا تایجتحما ءاسنلا رظن زاوجو « راقوو ةئيكسإ ءازعلا سولجلا زاوج اضيأ دئاوفلا نم
 الإ ةرمع نع هوري مل ثيدحلا اذه : ( هيبنت ) . ربخلا ديك أدل نیما زاوجو « هتقي مل اذ هلعف هل ىغبني ال ام“ یه نم

 نب نمحرلا دبع ىنثد> » لاق یزالا ف قمح] نبا هجرخأ دم نب مساق اضيأ ةشئاع نع هاور دقو « ديعس نب ىع
 هل . 2 فلكدتلا نع ساثلا ريخ انا دقو ةشئاع تلاق : هلوأ ىف ةدابزلا نم همف و . هوحن ركذف « هيبأ نع مساقلا

 لمأتیظ « ىلا رهاظب سيلو « خسنلا ىف انک (۱)
 « فلکستلا سائلا رض ام اىدقو » ىرخأ ةخسن يف (۲)



 ۱2۹ ۱۳۰۱ فید ا
 ی ۱ ۱

 هلوق-هنم ةمجرتلا دهاشو < رتولا باوبآ رخآ ىف مدقت نتملا ىلع مالكلاو ۰ سال فا وه ( ىلع نب وربع انثدح )

 اهريغو هنسولج ةلاح لمشي كلذ ناف « هنم دشآ طق انزح نزح ام

 ةبيصملا دنه نزح نیظ ل نم صاب - ۱

 ءیسلا رظلاو + یا 'لوقلا مرا : یر بک ن دمج لاقو

 هللا ىلإ یزو ی وكشأ اإ ) مال هيلع بوق لاقو
 هنأ ةحلط ىبأ نب هلا دبع "نب قاحسإ انربخأ ةنييع ب نايفس انثادح_ كسلا نب شب |نشر - ١

 ةئارما تأر الف . جراخ ةحاط وبأو تاف لاق « ةحلط ىبأل نبا کشا » "لوقب هنع لا یفر كلام نب سن مس

 « سن تأدع دق :”تلاق ؟مالتلا فيك: لاق ةحلط بأ ءاج انف . رتببلا بناج ىف هوش تايه تام دق ُهنأ

 جرخب نأ دارأ امف « لستغا حبصأ سلف . تابف لاق . ةقداص اهن حلط وبأ نظو . حارتسا دق نوکی نأ وجرأو

 هللا لما : هلي هلا كلور لاقف « منم ناك ام ب ىلا ربخآ م هل یا مم لصف « تام دق هنأ تملأ

 أرق دق ملک دالوأ ةعسن الل تیارف : راصنألا نم "لر لاقف : نايقس لاق . « اکلیل ىف كلا كل رب نأ

 نا هلا

 ٠٤۷١[ : ىف هفرط ١٠١١ ثيدحلا]

 نم هلوأ مضي رپظیو : اهابق ىتلا ةمجرتلا ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت ( ةبيصملا دنع هنزح رهظي مل نم باب ) هلوق

 ءاظ اهدعب ءارلا حتفو فاقلا مضب ىظرقلا ىنعي ( بعك نب دم لاقو ) هلوق . ةيل وعفلا ىلع بوصنم هنزحو ىعابرلا

 « ابلاغ نزحلا ثعبي ام هب دارملاو ةزومبم ىرخأ اهدعب ةيناتحتلا دیدشت و ةلمهملا حتفب ( ءىسلا ) هلوق . ةلاشم

 دعو ام لوصحل دامبتسالا وأ ؛ تئافلا نم هل عفنأ وه ام لجاعلا ف باصملا هللا ضيوعت نم سأيلا ءیسلا نظلابو

 نب مساقلا نع ىسوم نب بويأ قیرط نم لأس ةروس ريسفت ىف متاح یآ نبا ىور دقو . ربصلا ىلع باوثلا نم هب

 نب نيزلا لاق ( هللا ىلا قزحو ىب وكشأ امن : مالسلا هيلع بوقعي لاتو ) هلوق . اذه بمک نب دمع لوقک دمج

 دوصقم قفاو هللالإ - ضبرعت الو رصتب  وكشي ال هنأ نوضت امل بوقعب لوقؤنأ ةمجرتلل ةيآلا هذه ةيسانم : ريثملا .

 ةدش ةليقث ةشلثم اهدعب ةدحوملا حتفب ثبلاو . 6 فسوب ىلع ىسأ اب  هلوق دعب هینبل كلذب هباطخ ناكو « ةمجرإلا

 درفت ام ثيدحلا اذه نإ لاقب : جرختسملا ىف معن وأ لاق « یرو اسینلا وه ( حلا نب رشب انثدح ) هلوق . نزحلا

 الو مسن وبأ هجرخ لو ةنييع نب نایفس ثيدح نم هجولا اذه نم یی ۰ یهتنا کلا نب رشب نع ىراخبلا هب

 ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع قبرط نم ىليعامسإلا هجرخأ دقو « ىراخبلا ةبج نم الإ قحإ قب رط نم لیعاسالا

 نم دعس نب دمع و نیریس نب سنأ قيرط نم مسمو ىراخبلا هجرخأو « سنأ نع روكذملا قحإ وخأ وهو ةحلط

 نع تب ا نع قرط نم ىملايطلاو نابح ناو اضيأ دعس ناو لسم هجرخأو « سنآ نع امهالک لي وطلا ديمح قیرط

 . ىلاعت هللا ءا شنا ةدئاز ةدئاف نم لك ىف ام ركذأسو , ضعب ةياور ىف سيل ام مهضعب ةباور ىفو « اضيأ سنأ

 یرابلا مق * ۳ ج۷ م



 زئانجلا بانک - ۳ ۱۷۰

 ضيرملا نأ لصالا ناك امل نکل « یوکش هنم تردص هنأ دارلا سیل و « ضرم ىأ ( ةحلط بال نبا شا ) هلوق
 هحزاعب علي ینلا ناک ىذلا ريمع وبأ وه روکذلا نبالاو . ضير لكل ضرم لک ىف لمعتسا كلذ هم لصحم
 ةرامع قيرط نم هتباور ىف نابح نا كلذ نيب « بدآلا باتك ىف ىنأيس اک « ريغنلا لعف ام  ريمع ابأ اي » هل لوقيو
 طرشب ةحلط ىبأب ملس مأ خوزت ةصق هلوأ ىف تباث نع ناملس نب رفعج قيرط نم دازو « تباث نع ناذاز نبأ
 نزف ۰ ضرف كرحت ىح شاعف « اديدش ابح هبحي ةحلط وبأ ناكسف احيبص امالغ تداوف تلم هيف لاقو مسي نأ
 تاف ةحور حارف < لپ هللا لوسد ىلع حودبو ودغي ةحلط وأو <« عضهضآ ىح اديدش ان زح هيلع ةحاط وبأ
 ىنلا دنع تيبلا جراخ ىأ « جراخ ةحلط وبأو » هلوق ىنعمو « ةحلط ىبأ ةأ ما ةيمست ةياورلا هذه تدافأف « ىصلا
 ؛ ةدلط ابآ وعدي اسنأ لس مآ تلسرأف « ىنوتف دلو ةحلط ال نكد ليعامسالا ةياور قو « راهلا رخاوأ ىف للأب
 نال امامط تدعأ ىأ : ینامرکلا لاق (اثیش تأيه) هلو . « ا اص ةحلط وبأ ناکو « هنبا ةافوب هربخم ال نأ هت مو
 هتاف نأب یصلا مآ تأیه اهنأ دارملا نأ باوصلا لب : تلق . تنیزت و اماح تأیه ليقو « هتحلصأو ةحلط
 قو ىلا تاسف تراث نع هاشم نع ىبلايطلا دواد وبأ ةياور قف « حرص هقرط ضعب ىف درو اک هتنفكو

 ىصلا كلهف » تباث نع ناذاز نب ةرامع ةياور ىفو «  هرمأ ماس مأ تأريف مالغلا ىفوتف و دعس نبا دنع دیح ةياور
 بناج ىف هنلمج یا ( تيبلا بناج ىف هنحنو ) هلوق . ءابوث هيلع تجو هتطنحو هتنفکو هتلسغف ملس مآ تماقف
 نوكسإ ( هسفن ) و تذکن ىأ زمحلاب ( تأده ) هلوق . « اعدم ىف هتلمج » تباث نع رفعج ةياور ىفو « تیبا
 نأ ةحلط وبأ نظو « توملاب تنكسف ضرما ضراعب ةجيزنم هقلق تناك سفنلا نأ ىنعملاو « رثک الل اذك ءافلا
 ضي رم لا نال « نکس ىأ ءافلا حتفب ٠ هست اده و رذ یآ ةباور قو < ةفاعلا دوجول مونلاب تنكس اهنأ اهدا

 « « ناکام نكسأ وه » نيريس نب سنأ ةياور ىف عقوو . تام اذإ اذکو « نکس هضم لاز اذاف ایلام هسفن نوکر
 « « ناك ام ریخت د ديمح ةءاور قو « اداه ىسمأ ر تباث نع رمعم ةياور قو « تباث نع رفمج ةياور ىف هوو
 نكت : ابنآ لمتحو « بدآلا ليبس ىلع كلذ مزجت مل ( حارتسا دق نوكي نأ وجرأو ) هلو ۰ ةيداقتم امناعمو
 . ايندلا دك نم حارتسا هنأب اهئاجر دوجو عم « ىلاعت هللا ىلا مالا تضوفف هيلع باذع ال لفطلا نأ تالع
 . تدارأ ام ىلا ةيسنلاب ةقداص ىهف الإو « اهمالك نم همهف ام ىلا ةبسنلاب ىأ ( ةقداص اهنأ ةحلط وبأ نظو ) هلق
 دقو « هنم بلاغلا ىف نوكي امن لسغلا نال « عاجلا نع ةيانك هيف ( لستغا حیصآ املف ) اهعم ىأ ( تابف ) هلۆق
 « ع اهنم باصأ مث , ىثمتف ءاشملا هيلا تبرقف » نيريس نب سنآ ةباور نف : ةياورلا هذه ريغ ىف كلذب حيرصتلا عقو
 تب اث نع رفعج داز « « تبیطآ مث و تباث نع دامح ةياور ىفو «ابنم باصأف هل تضرعت مث هللا دبع ةياود فو

 . « اب عقوف كلذ لبق عنصا تناكام نسحأ هل تعنصت مع » تباث نع ناملس ةباور فو ءأبب عقو ید هل تضرعتق د
 « ةحلط ابآ اي : تلاقف » سم دنع تباث نع ةريفلا نب ناملس داز ( تام دق هنأ هتيلعأ جرخ نأ دارأ املف.) هلوق
 . كنبا بستحاف : تلاق . ال : لاق ؟ مومنع نأ ملأ مهتيداع اوبلطف ةيراع تيب لهأ اوراعأ اموق نأ ول تيأدأ
 اموق تيأرأ « ةحلط ابأ اب : تلاقف » هللا دبع ةءاور ىفو «« ىنباب یتربخآ مث « تخطلت ىتح ىنتكرت : لاقو بضغف

 2 امودر نأ اوبأف م, تباث نع هياور ىف داح داز «میشنآ ی ]| ودچ و ممناکف هوذخاف هيف م ادب مث اعاتم اوراعأ

 , انم هذخأ مث انالف ان راعأ هللا نا : تلاقف , اقفتا مث . املهأ ىلا ةادؤم ةيراعلا نا « كلذ مل سيل : ةحلط وبأ لاقف
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 ىف عقوو « امهلیل ىف اه » ىليصألا ةياور ىف ( اکتلیل ىف اكل كرابي نأ هللا لعل ) هلق . « عجرتساف » دامح داز
 فلتخت ملو « هئاعد ةباجإ اجرو كلذب اعد هنأب عمجیف امہنیب ضراعت الو « اهل كراب مهلا ٠ نی ريس نب سنأ ةياور

 نأ نیریس نب سنأ ةياور نم فرعو « اكليل ىف كل هللا كراب » لاق هنأ ىف ديح نع اذكو تباث نع ةاورلا
 هللا دبع ةيا ور یفو ءامالغ تدلوف » ةدايزلا نم نيريس نب سنأ ةاور ىفو . ربا ظفل هظفل ناك ناو ءاعدلا دارملا

 ىف فنصلا هركذ ثيح كل ريغو ةكينحم ةصق ىلع مالكلا قأیسو « ةحلط ىنأ نب هللا دعب تءاجل د هللا دبع نبا
 نب ةبابع وه ( لا راصنالا نم لجر لاقف ) هلوق . روكذملا دانسالاب ةنيبع نبا وه ( نایفس لاق ) هلوق . ةقيقملا

 نع قورسم نب ديعس قيرط نه مهلك « لئالدلا » ىف یتہلاو دعس نباو ددسمو روصنم نب ديعس هجرخأ ال « ةغافر
 هرخآ ىف لاقو « ۳ ۳۳ تباث قایسب ةپبش ةصقلا رکذف ‹ ةحلط ین تحت سأ مأ تناكد لاق ةعافر نب ةيابع

 نأ ةءاورلا هذه تدافأو « نآرقلا متخ دق مهلك نينب عبس مالغلا : لذا تيأر دقلف : ةيابع لاق < امالغ هل تدلوف»

 وعدلا امهدلو دالوأ نم دارملا امنو ؛ةطساو ريغب امهدلو نم هنأ هرهاظ نآل « امل , هلوق ىف ازوج نایفس ةءاودىف
 « افيحصت امهدحأ ىف لعلف «ةعبس و هذه ىفو «ةعسن ه نايفس ةياور ىف عقوو . ةحلط ىنأ نب هللا دبع وهو ةكربلاب هل

 لهأ نم هريغو دعس نبا ركذ امف دلولا نم هلو « همظعم أرق نم ةعدتلاب و هلك نآرقلا متخ نم ةعبسلاب دارلا و ۱

 نم عبدأو « دمو دیزو ريمعو مهاراد ةراع و مساقلاو رمعو بوقمپ و هللا دب 9 قع باسن الاب علا

 نع ةيلستلاو « املع ةردقلا عم ةصخرلا كرتو ةدشلاب ذخالا زاوج اضيأ دئاوفلا نم هذه ملس مآ ةصق فو ٠ تانيلا

 ضيراعملا ةيعورشمو ؛هحلاصم لمع ىف اهد و اهضرعتو « اهوزا ةأرملا نيزتو ٠ بئاصملا
 ةغل بلا كلذ ىلع ملس مال لماحلا ناكو . لس اقح لطبت ال نأ امزاوج طرشو . املا ةرورضلا تعد اذإ ةمهوملا

 لاحلا لوأ ىف مالاب ةحلط ابأ تيلعأ ول ذإ « اهئم تاف ام املع هفالخإ ءاجرو لامت هلل مال ملستلاو ربصاا ىف

 ةباجا هيفو . اهتيرذ اهل حاصأو اهانم اپغاب !هتين قدص هللا لع ايلف « هتدارأ ینلا ضرغلا غلبت مو هتقو هيلع دکنت
 « مزعلا ةوقو ىأرلا ةدوجو دلجتلا نم ملس مآ لاح نایب و ؛ هنم اريخ هللا هضوع ايش كرت نم نأو بیل 6 ةوعد

 مظعم نع هب تدرفنا أم كلذ ريغ ىلإ ن دهاج| ةم دخت موقت و لاتقلا دهشل تناك ابن ىزاغملاو دابجلا ىف یاسر

 . هب یم ناك ام نایب هيفو « بدالا باتك رخاروآ ق قوتسم نقلا لعف ام ريمع ىفأ ثيدح حرش یأایسو « ةوسنلا
 ام رهتشا ىلا ةينمكلا ريغ

 : هنع هّلا < یر ری لاقو , ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا بسا -_ ب

 . نومجار هيلإ انا انإ : :اراق ةيبصم ما اذ نيذلا ) ةوالعلا میر نا م من

 ( نود م كئلوأو ¢ احدد مب د نع تاولص ماع كثلوأ

 4 نيعشاحلاا ىلع لإ ةريبكل E « ةالصلاو ربصلاب اونیعتساو ۱ ىلاعت ”هلوقو

 نع هنع هلا يضر اسنأ تعم : لاق تبا نم بش انك دح رد ادثدح راتب نب دع شم - ۱۳۰۲

 « لوألا ةمد هلا دنع ربصلا » لاق ی یبلا



 زاانجلا بانک ۳ ۱۷۲

 ةبسانم رهظت انه نمو « ةمحرلاو ةاللصل اب هيلع رشلا بولطا! وه ىأ ( ىلوالا ةمدصاا دنع ريصلا باب ) هلوق
 ىأ ( رمع لاقو ) هلوق . روبقلا ةرايز ىف فوتسم عوفراا نآملا ىلع مالکلا مدقت دقو « بابلا اذه ىف رمع رثأ دار]
 ريعبلا ىلع قلعي ام ىأ اضيأ اهرسکب ( ةوالعلا ) هلوقو ؛ نالثملا ىأ ةلمهملا ركب ( نالدعلا ) هلوق . باطخلا نبا

 ببسملا نب ديعس نع دهاجم نع روصنم نع ريرج قيرط نم كردتسملا ىف رك احلا هلصو رثآلا اذهو . لحلا مام دعب
 ( نودتبلا م كئل وأو إل نالدعلا معن ( ةحرو مهبرإنم تاولص مهلع كثاوأ ) : دازو فنصلا هقاس اك رمع نع

 نه روصنم نع رخآ هجو نم هريسفت ق ديمح نب ديع هجرخأو ؛ احلا نع قيعبلا هج رخأ اذكهو . ةوالعلا من ۱

 ةحرلاو ةالصلا نيلدملا نأ ةوالعلابو نيلدعلاب رمع دارم اذهب رهظو ۰ هوحن ربع نع دنه ىبأ نب معن قیرط
 یور دقو . رينملا نب نيزلا هلاق لخلاب ةرعشملا ةيقوفلاب ةرمشلا « ىلع » دعب امبعوقو هديؤيو . ءادتهالا ةوالعلاو

 یمآ تيطعأ د مپ هلا لور لاق : لاق سابع نبا ثيدح نم ريبكلا ىف ىتاربطاا هجرخآ اعوفرم رمع لوق وت
 اذإ نمؤملا نأ رمخأف لاق ٠ « نودتهملا  هلوق ىلا نومجار هيلا انا هلل انإ ةبيصملا دنع ممالا نم دحأ هطعب مل اثيش
 ىنغأف . ىدهلا لبس قيقحتو ؛ ةحرلاو , هللا نم ةالصلا : ريخلا نم لاصخ ثالث هل بک عجرتسا و هللا رمال لس
 لوق نعو « امهلع باوثلا ةوالعلاو نوعجار هيلا ااو هلل انإ نالدعلا : بلهاا لوقک كلذ ىف فلكتلا نع اذه

 هلق . نامزالتم امهنال باوثلا اعونو نيتملكلا لوق ىأ « هؤازجو لوقلا نيلدعلاب دارملا نأ رهاظلا : ىنامركلا
 هلوق بابو : ريدقتلاو « ةمجرتلا لوأ ىلع افطع رجلاب وه (ةيألا ( ةالصلاو ربصااب اونیعتساو ) ىلاعت هلوقو )
 وأ كوزتلا نم وهو موصلا ريصلاب دارلا نال ةالصلا درأأ ليق او هلوقو . كلذ وحن وأ هريسفت ىأ « ىلاعت
 نيعت اهنأ اهرارسأ نمو « نيمشاخلا ريغ ىلع تلف كلذلف لاوقأو لاعفأ ةالصلاو . عزجلا كوت تيملا نع ربصلا
 نأكو « ىهاونلاو ساوآلا دايقنالا مدعو ةسايرلا بح داضت اباكو عوضخلاو ءاعدلاو .ركذلا نم امف ال ربصلا ىلع

 نع ىحنت مث عجرتساف ۰ رفس ىف وهو مث هوخأ هيلا ىعن هنأ سابع نبا نع ءاج ام ةبألا هذه داراب دارأ فاصملا
 هجرخأ «ةبآلا ( ةالصلاو ربصلاب اونیمتساو ) لوقي وهو ماق مث سولجلا امف لاطأ نيتمكر ىلصف خاناف قيرطلا
 دواد وبأ هجرخأ « لص سآ هبزح اذا هلي هلل لوسد ناك » لاق ةفيذح نعو ؛ نسح دائسأب هريسفت ىف ىربطلا

 هفکل رباص عجم مل نمل ليق كلذلو « اهاوه نع اهفکو امام سفنلا عنم ريصلا : ىربطلا لاق . اضيأ نسح دائساب
 برشملاو معطملا نع هسفن مئاصلا فكل ريصلا رهش ناضمرل لیقو « هسفن

 « نونوزحل كب 5 2 ل ؛یبلا لوق ساپ - ۳

 ۾ بلقلا نّرحكو نا مدت » "یا نع اهن هللا ىضر رع نبا لاقو

 تبا نم نا نا وه و الخ ناک نإ يع انك دعو زملا دبع نب نما شرم - ۲۳

 ےھارإل ًارظ ناکو - نيقلا فیس ىأ ىلع هلي هلل لوسر عم انلخو » لاق 4:ء هللا يضر كلام نب أ نع

 لإ هضنب دو ”يهاربإو - كلذ دعب هيلع الخد هنو 0 هاربا قلي هللا لوسر ذخأف - مالسا هيلع

 : لاقف ؟ هللا لوسر اپ تنأو : هنع هللا يضر فوع ن نمحرلا دبع هل لاقف . نافرذت هب هللا لوسر انيع تلمغ



 ۱۷۳ ۱۳۰۳ ثيدحلا

 يضرب ام “لإ "لوقن الو « نر بلقلاو ۱ مدت ی هلي لاقف ىا اعنا 2 اةحر ان فوع نا اي

 لا ىضر ,سنآ نع تباث نع ةريغلا نب ناملس نع یسوم هاور . « َنونوُرحَل مهار اب كقا رف نو

 ۱ هلع ”ىنلا نع هلع

 تطقس ( باقلا نزح و نيعلا عمدت : قلي ىنلا نع سمع نبا لاق « نون ورح كب انا » مقلب ىذلا لوت باب ) هلق

 بابلا ىف فنصملا هدروأ ام هب دارلا نأك رع نبا ثيدحو « نیقابلل تتبثو ىوملا ةءاور ىف رثآلاو ةمجرتلا هذه

 كرت نآل ىنعملاب هركذ نوكي نأ لمتحیف « باقلا نزع الو نيعلا عمدب بذعب ال هللا نا د هظفل نأ الإ اذه دعب ىذلا

 دنع هلصأو < لسم دنع سنأ ثر لح نم مهارب] توم ةصق ىف تبثف هظفل امأو , هدوجو مزلتسي كلذب ةذخاؤملا

 یک احلاو نابح نبا دوغ ةريره ىنأو ؛نارطار دعس نا دنع فوع نب نمحرلا دع نع و . بالا اذه ف اک فذصملا

 . فارطلا دنع ةمامآ ىبأو ديزي نب بئاسلاو « دعس نبا دذع ديبل نب دوو « هجام نبا دنع ديزي تنب ءامسأو

 ءارلا نوكسو ملا حتفب ةورج ىلا بوسنم ءارلاو ما حتفب ىورجلا وه ( زيزعلا دبع نب نسحلا ىنثدح ) هلو

 ف نوراق ریظن هنإ لاقي نکو اًئيش هيب أ ةكرت نم ذخأي لو نسل دهزتف اهريمأ هوبأ ناكو « سينت ىرق نم ةبرق

 ىف نيرخآ نيثيدحو ثيدحلا اذه ىوس هدنع هل سیلو ةن هدعب تامو ىراخيلا ةةبط نم روكذملا نسحلاو « لالا

 دقو ‹ رصم لخدي نأ لبق تام هنال هقلب لو ئراخبلا هكردأ یسینتلا وه ( ناسح نب ىح یئدح ) هل . ريسفتلا

 هنع نأشا مظع مامإ ةياور نم هخيشل عقو ام ريظن نسحلل عقوف ۰ ةدمب هلبق تامو هتلالج عم یمفاشا هنع ىود

 یکی یرصب ةيناتحتااو ةلمبملاب هوبأو ةمجعلل و فاةااب وه ( نايح نبا وه شيرف انثدح ) هلق ٠ هلبق ترمي م

 تنب ةلوخ اهمساو ةدرب مأ ىه هتجوز فيس مأو « سوأ نب ءاربلا وه ضايع لاق ( فيس ىبأ ىلع ) هلوق ٠ ركب ابآ

 تاقبطلا ىف دعس نبا هاور اعف ىدقاولا لوق نيبو حیحصلا ثيدحلا اذه ىف عقو ام نيب كلذب عمج : تلق . رذناا

 نی راصت الا ءاسن هيف تسفانت مهاربإ هل دلو ام و و منم نأ ن ها دع نع يس أ نا يوقع نع ذو

 نب ءاربلا امهجوزو راجنلا ن ىدع یب نم ديپا نب دیز نب رذنلا تنب ةدر مأ ىلا قم هللا لوسر هعفدف < هعضرت

 u هلي هللا لوسر ناکو  هعضرت تناكف « ای داجتلا ن ىدع یب نم دعجلا نب دلاخ نب سوأ

 الو فيس ابأ یتکی سوأ نب ءاربلا نأب حيرصتلا هما نم دحأ نع تأي ل هنأ الإ  دمیتسم ريغ هب عمج امو . ىهتنا

 قلطيو , دادحلا وه نون اهدعب ةناتحتلا نوكسو فاقلا حتفب (نيقاا ) هلق ٠ سوأ نب ءاربلا ىمسي فيس ابأ نأ

 ىأ ءار اهدعب ةزومبملا ةيناتحتلا نوكسو ةهجعملا رسكب ( ان ) هلق . هحلصأ اذا *ىثلا ناق لاقي « عناص لك ىلع

 ليقف اهدلو ريغ ىلع تفطع اذا ةقایا ترأظ نم رثظلا لصأ و « ةعضرلا جوز ناك هنال كلذ هيلع قاطأو « اعضرم

 لوسر نبا ىأ (مهارال) هلوق . ابلاغ هتيبرت ىف اہکراشب هن ال اهجوذ ىلع كلذ قلطأو « اهدلو ريغ عضرت ین كلذ

 ةليللا ىل دلو » هلوأ ىف سم دنع هظفل و اذه دعب هقلعلا ةريغملا نب نابلس ةياود ىف كاذب خرصتا عقوو « ےل هلل

 ی هلا لوسد قلطفاف « فیس وبأ هل لاقي ةنيدلاب نيق ةأرما فیس مآ ىلا هعفد مث « مهاربإ ىلأ مساب هتيمسف ۳

 لب هلا لوسر یدب نيب یشلا تعرسأف ۰ اناخد تيبلا ًالتما دقو هريكب خفنی وهو فیس ىبأ ىلا یهتناف هتعبتاف

 ادحأ تيأرام د سنأ نع ديعس نب ور قيرط نم اضيأ ملسلو « لس هللا لوسر ءاج كسمأ فيس ابأ اي : تاقف



  رئانما باتک- ۲۳ ۱۷۶

 لخدیف هعم نحو قلطنب ناکو « ةئيدملا ىلاوع ىف اعضرتسم مهار ناک لس هللا لوسر نم لایلاب محرأ ناك

 , هلام ناسنالا عفدي اک اهءقديو ابجرخ ىأ ( هسفنب دوجم مهارباو ( لق ٠ « انيق مرثظ ناكو نخديل هناو تيبلا

 نب ناورم وبأ لاقو « توملا ام براقي هانعم ليقو « اب قوسي یا نيعلا بحاص لاق « ديكي د ناملس ةباور فو

 لاذب ( نافرذت ) هلق . كاذب تولا دنع هسفن علقت هبش ديكب داكهنم لاقي ءیلا رهو دیکلا نم ن ري دق : جارس
 یعدتس واولاو « بجعتلا ىنعم هيف : ىيطلا لاق ؟ ( هللا لوسر اي ناو هلق امهعمد یرج ىأ ءافو ةمجعم

 كح : هنأ هنم هدېع عم هن ۰ كلذل بجعت هک, مواعفك لعفت تن انك ی هيلع افوطعم

 ال دلولا ىلع بلقلا ةقر ىه ىنم اهتدهاش ین ةلالا ىأ « ةمحر اهنا هلوقب هباجاف ء عزا رع ىبنيو ربصلا ىلع

 نع هنت ل وأ « ىكبن هللا لوسراي تلقف » هسفن E ا ا

 توصو ؛ ناط.شلا ريما نمو بعلو وهل ةمغل دنع توص : نب رجاف نيقمحأ نيت وض نع ته امنا » هيف دازو « ءاكبلا

 دوم ةياور قو « « حرب ال رب ال نمو ةمحر اذه اع] : لاق . ناطیش ةلرو بوج قشو هوجو شه ةبيصم دنع

 بدنب نأ ةحاينلا نع سانلا ىهنأ امإ» لوحکم لص نم قازرلا دبع دندو « « رشب انآ امنا , لاقف ديبل نبا
 لی « مسقلا ةدايزب «یرخاب هللاو ابعبتأ مثد ليعامسالا ةاور ىف ( ىرخأب اهعبتأ مث) هلق . ءهيف سيل ام لجرلا

 یرخآ ةملكب «ةمحر اهنا م هلوق یهو ةلمحما ىلوالا ةءلكلا عبتأ ليقو « ىرخأ ةعمدب ىلوالا ةعمدلا عبتأ هنأ هن دارأ

 عمدت نيعلا نا) هلوق . لوحکم لسرم و نمحر ثا دبع قيرط نم مدقتام ىناثلا دژبو « عمدت نيعلا نا » هلوق یهو ةلصفم

 ىف نحرلا دبع تبدح ىف دازو « برلا طخسب ام لون الو » ديبل نب دو و فوع نب نمحرلا دع ٹی كح ىف ( لا

 نم دشأ وه انزح كيلع انزحل « انلوأب قحلس انرخآ ناو« هينأ' ليبسو قدص دغوو قح أ هنأ ال ول ١» هرخآ

 ثيدح رخآ ىفو « ةنجلا ىف هعاضر لصفو و هرخآ ىف دازو لوجکم لسرهو دز تن, ءامسأ ثيدح ىف هوحنو « اذه

 ثيدحرخآ ىف عقو عاضرلا ركذو , ارش رشع ةينامث نبا وهو تامو « ةنجلا ىف اعضرم هل نا لاقو » دیبا نب دوم

 لاق مهاربا ىفوت ابلف ورع لاق هظفاف ‹ لاسرالا هقایس رهاظ نأ الإ , هنع ديعس نب ورع قبرط نم م لسم دنع سأ

 7 ىف یأیسو « ةنجلا ىف هعاضر نالکی نيرتظا هل ناو « ىدثلا ىف تام هناو « ىنبا مهاربا نا : یب هلا لوسر

 ىدقاولا مزج : ( مالسلا هيلع مهار ا ةافو تقو ىف ةدئاف)٠٠ ةنجلا ىف اعضرمل مهارب ال نا و ءاربلا ثيدح زانجلا

 ةالاب كلي ینلا لبق تاء : مزح نبا لاقو « رشع ةنس لوالا عيبر رهش نم نولخ لايل رشعل ءائالثاا موب تام هنأب

 نزالاو حابملا ءاکبلا رسفي ثيدحلا اذه : هريغو لاطب نبا لاق . نام ةنس ةجحلا ىذ ىف دلو هنأ ىلع اوقفتا و « رهشآ

 هيفو . ىنعملا اذه ىف عقو “ىش نيبأ وهو < هللا رمال طخ ري__غ نم بلقلا ةقرو نيعلا عمدب ناك ام وهو « اجلا

 زاوج و « لايعلا ةحرو « رضتحا دنع روضاو « ريغ هلا ةدايعو . عاضرلا ةيعورشمو , همش و دلولا لیبتت ةيعورشم

 نم ذوخأم امهنم لکو « كلذب هريغ ةدار] و ريغلل باطل ا عوقو هيفو « ىلوأ نایتکلا ناك نإو نزلا نع رابخالا

 . هعازت قاشلاو . هرفص رهن : نيهجول باطل | موفي نء نكي مل ةلاحلا كلت ىف هنأ عم هدلو قرب یناا ةبطاخم

 نم ىلع ضارتءالا زاوج هيفو . قباسا هيل ىف لخدي مل كلذ نأ ىلا ةراشإ نيرضاحلا نم هريغ باطخلاب دارأ او

 هدرو « هشو تيا لقت ىلع الساد هيف نإ : لاق نم لو: نيتاا نب ىكحو , قرفلا روظيل هلوق رهاظ هلمف فلاح

 المر هذه هقيرطو ىذوبتلا ليعام نا وه (یسوم هاور) هلق . لاق اک وهو تولا لبق تعقو امنا ةصقلا 0



 ۱۷۵ ۱۳۰ 6 ثيدحلا

 ىف سیل ام هقايس ىفو « هنع ظفاحلا یدادغبلا بلاغ نب دمع بقل نيتانث4 وهو ماتم قيرط نم « لئالدلا » ف قولا
 ثيدحلا لصأ ىراخبلا دارأ امإو « نايح نب شي رق قايس

 ضيرلا دنع ءاكبباا صاب - 4

 نب هلا دبع نع ئراصنألا ثراها نب ديعس نع ورع ینربخآ لاق بهو نا نع ْمَجصَأ شرو - ۶

 بفوع نب نح را دبع عم دوم يو ئنلا هان هل یوکے ةدابع ن دعس کشا 9 لاق اهنع "لا يضر مع

 ؟ یفق دق : لاقف ولهأ ةيشاغ ىف نجف هيلع لحد الف « مهنع هلا ضر دومسم نب هللا دبعو صانق ىبأ نب مسو
 هلا نإ ؟ توعمست الأ : لاقف . وب لب تلا ءاكب موقلا یار امف . هم ینلا کیف . هللا لوسر ای ال : اولا

 ندد بلا ناو حر وأ - وناسي ىلإ راشأو - اذهب بذي نکساو « باقلا ناب الو نیا عمد یال

 بازا یح و « ةراجحلاب ىيريو « اصعلاب هيف ب رضب هنع لا ىضر رع ناكو . « هيلع رلهأ ماکیب

 ضيرملا ركذ : ريالا نب نيزلا لاق ۰ رذ ىبأ ةياور نم « باب ه ظفل طقس ( ضيرملا دنع ءاكبلا باب ) هو
 تامالهلا روبظ دنع عقپ ام ةداع ءاکسبلا نكل ؛ ضرملا ىدابم ىف وه وأ تولا ىلع فرشأ نوكي نأ نم رعأ
 نع ) هلوق . ىرصملا ثراحلا نبا وه ( ورع ىنريخأ ) هلو . بابل اذه ثيدح ىف ةدابع نب دعس ةصق ىف اک ةفوحلا

 نب ةرامع قيرط نم ملم ةباور ىف عقوو . ةئيدملا ىضاق ىلعملا نب دیعس نأ نبا وه ( ىراصنالا ثراحلا نب ديعس

 . نزوات ريغب «یوکش » و فعض ىأ ( یکتشا ) هلو « هدجل هابأ بسن هن أكف ىلعملا نب ثراحلا نب ديعس نغ ةيزغ

 هءاحصأو قلي هللا لوسر اند ىتح هلوح نم هموق رخأتساف و ةيزغ نب ةداع ةياور ىف لسم داز (هيلع لغد املف) هلق
 رثك أ نم  هلحأ » ظفل طقسو « !هريغو ةمددخلل هن وشي نيذلا ىأ نیتمجع ( هلهأ ةيشاغ ىف ) هلق . « هعم نيذلا
 ةباود ىف عقو ام هديؤيو « برکلا نم ةيشغلا ةيشاغلاب دارملا نوكي نأ زوجیف « ىباطخلا حرش هيلعو ؛ تاياورلا
 نم هاشفتب ام دارااو ؛ هورکم نم وأ ضرم نم وأ رش نم ةيهادلا ىه ةيشاغلا : ىتشبروتلا لاقو . هتيشغ ىف لسم

 ءاكب موقلا ىأر الف ) هل. اناهز اهدعب شاعو ةضرملا كلن نم قافأ هنا  تواا ال هيف وه ىذلا عجولا برك
 نب نمحرلا دبع نال « رب ىنلا نبا مهارب] ةصق دعب تناك ةصقلا هذه نأب راعشإ اذه ىف ( اوكب كم هللا لوسر
 عمدب ءاکبلا درج نأب للعلا هدنع ررقت هنأ ىلع لدف « كانه هب ضرتعا ام لثع هضرتعپ ملو هذه ىف مپعم ناک فوع

 « مزاللا لعفلاک لمج هنال لوءفم ىلا جاتحي ال ( نوهمسن الأ لاقف ) هلوق . رضي ال كلذ ىلع ةدايز ريغ نم نيعلا
 نا ) هل ٠ نيتلاحلا نيب قرفلا مهل نيبف , راكذإلا مهضعب نم مهف هنأ ىلا ةراشإ هيفو « عامسلا نودجوت الأ ىأ
 ؛ اريخ لاق نإ ( محرب وأ ) هلوق . ًاءوس لاق نإ ىأ ( اذهب بذعي ) هلو ۰ مالك ءادتبا هنآل ةزمها رسكب ( هللا
 ی ( هيلع هلهأ ءاکیب بذعب تيملا نا ) هلوق ٠ ديعولا ذهني مل نإ ىأ « محرب وأ » ولوق ىنعم نوكي نأ لمتحيو

 هيفف « كيتع نب رباج ثيدح نم أطوملا ىف كلام اهجرخأ ىتلا تب اث نب هللا دبع ةصق ىف هلوق هريظن و  هريغ فالخم
 : ثيدحلا , ةيك اب نيكبت الف تبجو اذاف نوعد : لب هللا لوسر لاقف « نهتكسي كيتع نبا لم « ةوسنلا حاصف »
 سم ةباور نم البق ىلا اذكو ةلمجا هذه تطقسو ؛ رمع نبا ىلا روك ذملا دانسالاب لوصوم وه ( رع ناکو) هلق



 زانم لا باک مع ۱۷۹
 لضافلا ةدايعو ۰ ضيرملا ةدامع بایحتسا دئاوفلا نم ربع نیا ثيدح فو . ناملعم اههنأ سائلا ضعب زظ اذفر
 هيلع ديعولا نایب و ركساملا نغ ىهنلا هيفو , هباحصأ عم هعابتأ مامالاو لوضفللل

 كلذ نع رج زلاو « ءاكبلاو حونلا نم یعنی ام ساب - 6

 ا لاق ديعس ی انث دح باهوا دبع ا لح يو نب هللا لع ند اشو بس 0
 سلج ةحاوَر نب هللا دبعو رفءجو ةئراح نب دز لتق ءاج ام » ”لوقت امنع هللا ىر ةشناع تمم : تلاق ةرمع و ۳ 0 3 3 ۰ 006 عار

 2 ٠ھ« د ت “۰ ہل 0 5 J 1 2 7 . 2. ۶ هللاا ۾

 ۾ نهنأ 53 ذو ‹ نوتيبم دف : لاقف نأ < 03 را بهدف « نهاهني ناب ع - نهءاكب را دو - ی ت gg و < ١و ىع 2 SEE 5 SNE 3 حا
 ندم نم كشلا «ادنبلغ وأ  ىتهلغ دفا لاو : لاقف ینآ "مث « بهذف « عرهاهني نأ ةيناثلا ءماف . هتمطب مس صص ع ا ۱ ۳۹ a ۳ ل 7 9#. ت

 تنأ ام هلاوف « كفأ هللا مغرآ : تلقف . تارا نوهاوفأ ىف ثحاف : لاق الك یبلا نأ تمعزف - بشود ۳۰ در. س اكا نأ اب تال ب ل 2 ح

 « ءاقعلا نم هلل هللا ”لوسر تکرت امو « لعافب

 يضر ةيطع 6 نع د# نع بو امدح دز نب دا انك باهولا دبع نب هللا دبع اشو س ۳ 2 4 ۶ للا سه / 5
 « میس 8 : ةوسن سه ريغ ةأرصأ انم تفّو اه « حونن ال نأ ةمیلا دنع ۱ ینا انيلع ذخا » تلاق اهنء /1 ۶ 3 44 i 2 د 9 ا ٠ i ۶ ل
 ع ۰ 2 ءَ ۰۰ دلل

 ۱ [ ۷۲۱۰ « 4۸۹۲ : ىف هافرط - ۰ ثيذحلا ]
 یپنلا ىلع رجزلا فطع : ريذملا نب نيزلا لاق ( كلذ نع رج زلاو ءاكبلاو حوذلا نم ىبني ام باب ) هلو

 نب هللا دبع نب دم انئدح ) هلوق . «بارتلا نها وفأ ىف ثحاف , هلوقب ثيدحلا ىف ةعقاولا ةذخاؤملا ىلا ةرامثالل
 ريغ هلع ورب مل هنأ ىليصالا ركذ ۰ ةفوكلا لز فئاطلا لهأ نم ةقث رفعج نزو ةمجعم نيشو ةلمهمب ( بشوح
 باهولا دبعو « بیذهتلا ف ىزملا هركذ اک یزارلا ةراو نب لسم نب دم اضيأ هنع ىور لب كلذك سیلو , ىراخبلا
 نب هللا دمع 1 دح ( هلوق باوآ ةعبرأ لبق ةشلاع كثيدصح ىلع مالكا مدقت دقو « ىقثلا ددجلا دبع نبا وه هخيش

 مراع هاور دقو . نويرصب هلك دانسالاو ۰ نيريس نبأ وه دمو 5 ديز نبا وه دامحو ۰ ىجحلا وه ( باهولا دبع
 نم ماکحالا ىف یاس اک ةطفح نع لصأ هلو « ىناربطلا هجرخأ دمع لدب « ةصفح نع بويأ نع د لاقف داح نع
 نيعبأب ا ىأ ( ةعيبلا دنع ) هلو . امهم لک نع بويأ نم همم ادامح نأكف « اهنع بويأ نع ثراولا دبع قيرط
 اهركذ مدقت ءالعلا مأو « سفأ ةدلاو ناحلم تنب ىه ملس مأو . حونلا كرت یا ( تفو اف ) هلوق . مالسالا ىلع
 ةأرماو ةربس ىلأ ةئبا وأ هلوق امأو : ةدحوملا نوكسو ةلمهملا حتفب ةربس ىنأ ةنباو ۰ زب انجلا باتک نم باب كلاث ىف

 ةباور نم ماکح الا باتيك ىف یایسو « اهريغ وأ ذاعم ةأرما ىه ةرس ىبأ ةنبا له هناور دحأ نم كش وبف ذاعم
 ليج نبا وهو ذاعم ةأرما نال مصأ فطعلا واوب ةياورلأ نأ ی ربظي ىذلاو  اضیآ كشل اب ةيطع مأ نع ةصفح
 « لئالدلا ١ ىف عقوو اهريغ ةريس ىلأ ةنباف اذه لمف : دعس نا اهر ذ ةيملسلا ورمع نب دالخ تنب ورم مأ ىف
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 وأ » هظفل نكل مراع ةياور ىف اذکو ذاعم ةأرماو هلوق لدب « ذاعم مأو » ةيطع مأ نع ةصفح قیرط نم یسوم یا

 ما و ماس مآ ريغ تفو اف و ةيطع مأ نع نيديس نبا نع نوع نبا ةباور نم ىناربطلا قو « ةربس ىنأ تنب ذاعم مأ

 يأ تنب لعلو « ةربس ىلأ تنب و ذاعم ةأرما حیحصا ىف ام باوصلاو هيف اذک« ةربس ىبأ نب ذاعم ةأرماو موثلک

 لپس تنب دنه یهو لبج نب ذاعم مأ اهلعلف ةظوفحم ذاعم مأ امف ىتلا ةباورلا تناك ناو « موشلک مآ اهل لاقي ةربس

 ور مأو موثلك مأو الهلا مأو لس مآ یهو سخا ةوسنلا اذه عومجمب فرعو . اضيأ دعس نبا اهركذ ةينبجلا

 تدجو مش . ثيدحلا ةوار ةيطع مأ ىه ةسماخلا نأ ىرطاخ ىف جلتخیف الاو - ةظوفحم ةياورلا تناكنإ  دنهو

 . اضيأ قاربطلا هجرخآ « ملس مأ ريغو یریغ تفو اف» ظفار ةبطع مأ نع ةصفح نع مصأع قي رط نم هديؤي ام

 ن.ریسس تاب ةصفح نع ناسح نب ماشه قيرط نم هدنسم ىف هيوهار نب قعا هجرخأ ام وهو هدرب ام تدجو مث

 موي ناکال امنا اهسفن دعت ال تناكو د هرخآ ىف دازف « ثردحلا « حونن ال نا انيلع ذخأ امف ناک تلاق ةيطع مأ نع

 ۰ ةرحلا موي نم امس دع تکرت اب عمو « كلذل اهسفن دعت ال تناكف نوعم تماق ىتح اهم ءاسنلا لزت ل ةرحلا

 ناكو مايأ ةثالث فيسلا امف لذبو ةفيرشلا ةنيدملا ترهنو هددع یصح ال نم راصنالا نم هيف لثق ةرحلا موب : تلق

 هف و . نيدو لقع تاصقان نمنأب كلي ىثاا هفصو ام یاد مم ةطع مآ ثيدح قو : ةيواعم نب ديزي مان ىف كلذ

 ىذلا تقولا ىف ةيطع مآ عم قلب ىنا عیاب نم في مل ثيدحلا ىنعم : ضايع لاق ‹ تاروک ذاا ةوسنلل ةرهاظ ةليضف

 هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىتأيسو . ةسخ ريغ تایلسلا نم ةحاينلا كرتي مل هنأ ال , تاروكذملا الا ةوسنلا هيف تمیاب

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةئحتمملا ةروس ريسفت ىف

 ةزانحل مايا باپ - 5

م نع هيب نعاس نع خیره دا اح ناف ان لح هللا دبع 7 ع شی 7 ۷
 ”ىنلا نع یب ر ن ر

 انربخأ لاق هيبأ نع "اس ینربخآ عماد لاق نايفس لاق « گنت یتح اوموقف ةزانجلا میر اذإ » لاق مَع

 « عضو وأ Cl یت> » یدیفا داز . بلا نع ةعيبر نب ساع

 [۱۳۰۸ : ىف هفرط - ۱۳۰۷ ثیدملا]

 ضرالاب عضوت نأ ىلا اممم ناك نم مايق امأو ۰ امعم سيل نم ىلع ترم اذإ ىأ ( ةزانجلل مايقلا باب ) هلق

 حتفو هلوأ مضب ( مكفلخت ىتح ) هلوق ۰ دەب اف اهم لك ىف ءالعلا فالتخا ركذنسو « ةدرفم ةمجرت ىف أردف

 . ابا ءاح دارملا نآل زاجلا لبيس ىلع با كلذ ةبسنو « اهءارو عکرتت ىأ ءاف اهدعب ةروسكمملا ماللا دیدشت و ةمجعملا

 نیفامسلا ىلع هب ثدح هللا دبع نب ىلع نوكي نأ لمتحم و « هدنسم ىف ىديملا ظفا قاسلا اذه ( نایفس لاق ( هلو

 الك نأ نيفا.لا نم دارااو « ملا- یتربخآ ىرهزلا لاق د ةرم لاقو < ما نع یرهزلا ان؛دح نايفس نع » ةرم لاقف

 « هدئسف ىف الوصوم هاننور دقو « دائسالا اذهب نایفس نع یمی ( ىديملا داز ) هلق . هخمش نه هعم امهئم

 مهتعب رأ هع ةئالث و ةببش ىلأ نب ركب یبا نع لس هجرخآ اذکو, كاذک هي رط نم هجرختسم ىف معن وأ هجرخأو

 . قس ىف ىلاحص نع ناص و ىعبات نع ىعبات ةءاور دانسالا اذه قو « ةنعنعلاپ مهقأيس ىف هنأ الإ ةدابزلا نايفس نع

 لعا هللاو

 . ىرابلا حف ۾ ۳ ج۲۳ م



 زثانجلا بانگ - ۳ ۱۷۸

 ةزادج ماق اذإ دمت یتم بسا - ۷
 ۳ 1 و مي زد

 ةعيبر ن رماع نع اهنع هللا ىفر رع نبا نعم فان نع ثيللا ان لح كوع ن ةيبكق شرم بس ٩۳۰

 هنلحت وأ اهنا یتح مقیلف اعم ایثام نكي | ناف ةزانج کد حأ یأر اذإ » لاق هلي *وبلا نع ةنع "لا یفر

 ةزانج ىف انک » لاق هيبأ نع یربقلا دیعس نع بئذ ىبأ نا انثدح سنو نب دحأ ازم - ۹

 نام ديب ذخأف هنع هللا ىضر دیعس وأ ءا « عضوت نأ لبق اساخ ناور ديب هنع ” ني ىر ةريرع وأ زا

 « قدص : ةريره وبأ لاقف . كالذ نع اناهن ميلي یبلا نأ اذه لع دقن ٌشاوف « مق : لاقف ۰ ۱ 5 5 5 2 ت 2 5 3 2

 [ ۱۳۱۰ : ىف هفرط - ۱۳۰۹ ثيدحلا ]

 بابلا نود ةمجرتلا تتلو ىلمتسملا ةءاور نم ةمجرتلاو بابلا اذه لقس ) ةزاجلل ما اذإ ده ىم باب ( هلوق

 ةييدق نع قالا هاور دا و 2 هب هلل نيح ةدتف نم وآ ¢ یراخیلا ند كش ) هفاض ۳ ارفلخم ىتح) هلوق ۰ هةفرل

 نأ لبق نم عضوت وأ ) هلو . كش ريغ نم « هفلخت ىتح هالاقف ثيللا نع امهالك خر نب دمو ةبينق نع لسمو
 ىأر اذا » ظفلب عفان نع جيرج نبا قيرط نم لسم هجرخأ دقو < ةيضاملا ملا ةياور نم دارملل نايب هيف ( هفلخت

 « ابعبتم ريغ ناك اذا هفلخت ىح اهارب نيح مةيلف ةزانجلا كدحأ

 مايقلاب رم دق ناف « لاجرلا بک انم نع عضو یتح دقي الف ةزانج حبت نم تسيساب - ۸

 ليعس ىلأ كر لس ىبأ نع ى ان لح ماشه انیدح - مهار نبا س "سم اشم سس ۵۰

 سو یتح دمت الفارط نتف « اوموقف اا 2 ر اذإ » لاق ی ىلا نع هنع "لا یفر یردلنآ

 نم ةياور حیجرت لا اذه راشآ هناک ) لاج را بک ام نع عضو یح دعوي الو ةزائج عبت ند باب ( هلو

 لع فالتخا هيفو , « دحللا ف عضوت ىح » ىور نم ةياور ىلع < ضرالاب عضوت ىتح » بابل ثيدح ىف ىور
 هفلاخو « « دحللا ىف عضوت ىتح » لاقف ليهس نع ةيواعم وبأ هاور : دواد وبأ لاق 2 هب أ نع اص فآ نب ليهس

 لاقو دازو « بس» « حضوت ید د لاقف ليهس نع ر رج هاورو ¢ ىهتنا € ضرالا 3 »و لافف ظفحأ وهو ىروألا

 0 ةداب رلا هذهب جرختباا ف مه وبأ هج رخ » لاجرلا بكام نع عض وت یح سل ال اص اأ تيأرو 0 ليهص

 ؛ةيواعم ىبأ ةباور مهتجحو « بارتلا امماع لامي ىتح دعةيال نأ لضفألا : ةيفنحلل طیحا فو « اهنودب سم ىف وهو
 ةيواعم بأ ةباورو « هم دارملاب فرعأ وهو ربا ىوار هنال اص ىنأ لمفب ىراخبلا دنع ل والا حجرو

 نال ‹ دوعقلاب توفي ال اذه ىف مايقلا نأ ىلا ةراشإ هيف ( مايقلاب مآ دعق ناف ) هلق . دواد وبأ لاق اك ةحوجم
 مايقلا نا ىلع لدي ناورعو ةر ره ىنأ دومق .: بلهملا لوق امآ و . كلذي توفي ال وهو . توملا أ مظعت هب دارملا

 .ةلالد الف سالا سضن ف دارأ نإو ۰ یهاظن امه دنع: بجا رب ,رسآ هنأ دارأ ناف. لمعلا هيلع سيل هنأو بچجاو سیل

 وحن قاف ةربره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالملا ,قيرط زم رك اجلا هاور ام لوألا ىلع لديرو . كلذ ىلع هيف
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 ىل لاقف .. ثيدحلا رکذف ؟ ىنتقأ :  هل لاق مث « ماق مق دیعس وبأ هل لاق ال ناورم نا » دازو ةروک ذلا ةصقلا
 نأو « ابجاو هاري نكي مل ةريره اأ نأ اذهب فرعف . ا امامإ تشک : لاق ؟ تربت نأ كمنم اف : ةريره

 قيرط نم ىواحطلا یورو . ديعس ىنأ ربخم اب لمعلا ىلا رداپ هنآو « كلذ لبق ةلأسملا كح فرمب نكي مل نأورم
 ةزانج هيلع ترم هلي هللا لوسر نأ : ديعس وبأ هل لاقف « مق ملف ةزانجم ناورم ىلع رم » لاق دیعس نأ نع یعشاا
 ةءاحصلا رثك  لاقف كلذ ىف ءابقفلا فلتخا دقو . ةصقلا رم ةرصتخ ةياورلا هذه نظأو « ناورم ماقف ۰ مافف

 نم قهبلا یورو ؛ نسجل نب دعو قو دمحأو ىعازوالا لوق وهو « رذذملا نبا هلقن اک هبايحتساب نيعبانلاو

 ىعشلا لاتو . رجالا ىف ىنعي « لماحلا لثم مئاقلا نأ امهريغو رمع نباو نا قع یمن مزاح بأ قيرط
 ره دع دیعس ةيا ور هل جتحاو ؛ مايقاا بحي : فاسلا ضعب لاقو . عضوت نأ لبق دومقا هركي : ىعخنلاو
 : لوالا ( ناهبنت) . ادا هجرخأ , عضوت ىتح سا طق ةزانج دہش ملل هلا لوسر انيأد امد د الاق ديعس ىنأو
 لک صتخم امو امم ءانتعالا ىلا ةراشالل ةدحاو ةمجرت ىف اهعمج ناكم] عم مجارتلا هذه عكون ۱«) : يذلا نب نيؤلا لاق

 . لالدتسالل هتيحالصل ةجرتلا ىف هرکذب ىنتك اف هطرش ىلع سیا اف عقو كلذ ضعب نالو < ةکحم اهم قيرط
 ناف « ةعومسم ةررحم ةخسن ىف كلذ دجو « ةزانج عيت نم باب , اهظفل ةجرت بابلا ییدح نيب تبث لاق : ( ىناثلا )

 لبق اساج امهنأب ربخلا ىف هحرصتل اهلبق ام اهنع نغتسي مل اناو : لاق ۰ ىف نم ىلع تبثأ نم مدق اهريغ ىف تطقس

 نم ىناثلا ثيدحلا هنمضت ىذلا ناف هنم بيجي وهو . اهفذح نم ىلوأ اهركذ نأو كلذ ريرقت ىف لاطأو « عضوت نأ
 « لاجرلا بک انم نع  هلوق الإ نيثيدحلا ی ام ىلع ةدابز ةمججرتلا ف سیل و « ىلوالا ةمجرنلا هيلع تامتشا دق ةدابزلا
 نبا وه یعو « یاوتسدلا وه ماشهو ٠ مدارا نبا وه ( ملم اثدح ) هلوق ٠ هتياور ىف تعقو نم تركذ دقو

 ةروكذملا ةيافلاب دارلا نأ حضوي e ثیدح نم اقايس نيبأ اذه ديعس ىنأ ثيدحو ۰ ريثكىبأ
 نوكي نأب هدنع عضوت وأ هياع رم ام ردق الإ مایقلا نم هيلع سيلف هب ترم نم امأو « اهل ادهاشم وأ اهعم ناک نم
 اهعم شع لو ةزانج ىلع یلص نم » اعوفرم ةريره فأ نع ةناجرم نب دیس قيرط نم دمحأ یورو . الثم لصملاب

 نع, صتخ ال هنأو « مايقلا ةءاغل نايب قایسلا اذه ىفو « عضوت ىح دعقو الف اعم یثم ناو . هنع بيغت ینح مقيلف

 . نوکیو ففی نأ هل یفینپ لاقي نأ لمتحف ايكار ناکنم امأف ٠ ادعاق ناک نم لرانتی مايقلا ظفلو ۰ هب ترم
 نابعالا ىلع بجي ال ةزامجلا دوبش نأ ىلع « اعم نكي مل ناف » هلوقب لدتساو < دعاقلا قح ىف مايقلاك هقح ىف فوق ولا

 هدو ةزانجا ماق ن رم م ساپ ت ۹

 ۱ ما 2 :

 هللا كوع نب راح نع 0 ن هللا ديبع نع ىبح نع ماش ان دح ةلاضف نب داعم شر و ۳۴۱۱

 : لاق « یدوهم ةزانج اهن ۳ El انلقف « هب انمقف هلي یا اه مان ةرانج أن “م 9 لاق امنع" هلا يضر

 4 ا وموقا ةزادطلا میر اذإ

 عار 50

 ناک» لاق لیا ىلأ ( ن نم را بع تحس : لاق م و غ تب دهب همش ال لت مد اشو - ۲

 ضرألا لهأ نم أهم 1 : ايف ليقف اما قران 9 او" 1 3 ةيسداقلاب نيدعاق دعس 6 سیقو فین هح 5 ع



 زئانجلا باتک- ۳ ۱ ۱۸۰

 : لاقف « یدوپب 9 اهنإ : هل ليقف « اقف ةزانج ه تكرم لس ینا نا : الاقف - ةَ لهأ نم ئأ -

 ؟ « اسف تسلآ

 41 یر لپسو سيق مم تنک» لاق ليل ىبأ نب نع و نع شعالا نع ةر 5 لاقو - ۳

 ٠ هب یا مم انک : الاقف امنع

 « ةزانجلا ناموقب سو دومس وبأ ناک» لسی ىلأ نیا نغ ”ىمشلا نع هایرک َرلاقو ٠
 یئاوتسدلا وه ( ماشم انثدح ) هلو . ةمذلا لمآ نم هوحن وأ ىأ ( ىدوهي ةذانجل ماق نم باب ) هلق

 حافي « ترهد ىم مشكلا ةياور قو « لو مجلل ءانبلا ىلع ملا مب ( اب رم) هلو 1 ريثك ىلأ نبا وه ( یګو)

 ةميركو لیصالا دازو « واولاب «انقو  رذ ىبأ ةءاور ىف ( انمقف) هلق . « اه ه ةب رك ريغ داز ( ماقف ) هلق . ملا
 اهنإ لمق لمحتا انبهذ املف ىح نع ىعازوألا قيراط نم دواد وبأ دازو « همايق لجال ىأ مايقلل ريمضلاو « هل »

 « عرف توملا نإ لاقف » هيف یراخبلا خيش ةلاضف نب ذاعم نع ىشاقرلا ةبالق بأ قيرط نم قوبلا داز « یدو ةزانج
 دوصةمو . هماظعتسا ىلا ةراشأ « هنم عزفي توملا نا هانعم : یطرفا لاق . ماشه نع رخآ هجو نم لسمل اذکو

 یوتسا مث نف «تولا رمأب لهاستلا نم كلذ رعشي ل « تولا ةيژر دعب ةلفغلا ىلع ناسن الا رمتسب ال نأ ثيدحلا

 : ىواضيبلا لاق  لدع لجر لاقي اک ةغلابم اغزف تولا سفن لعج : هريغ لاقو . سم ريغ وأ ايلسم تسلا نوک هيف

 نع ةبلس بأ ةياور ىناثلا ديؤيو . ىهتنا عزف وذ توملا ىأ ريدقت هيفو « ةغلاببلل فصولا ىرجم ىرج ردصم وه
 نأ ىلع هینت هيفو : لاق رازبلا دنع هلثم سابع نا نعو <« هجام نبا هجرخأ , اعزف توبل نا و ظفلب ةرب ره ىلأ

 اورف ) هلق . ةالابلاو لافتحالا مدع هنم ربظب الو  برطضب و ملجأ نم قلقي نأ اهآر نمل ىغيني ةلاهلا كلت

 نمو فينح نبأ وهو لهسو ةدابع نب دعس نبا وهو سيق ىلع ىأ « مبلع ١ یوم لاو لمتسلا ةاور ىف ( امهاع

 ةماور یهو, اهب رسفي یا ىأ ظفلب هيف اذك ( ةهذلا لهأ نم ىأ ضدالا لهأ نم ) هلق : امبعم دئنيح ناك

 , ليقو « هريغل هرآ ۸ : لاقو « كشلا ىلا وأ ظفلب هحرش هنأ ىدوادلا نع نيتلا نبا کحو . امهريغو نيحيحصلا

 . (اسفن تسيل ) هلق . جارخلا لو ضرالا لمع ىلع مهورفأ دالبلا اوحتف امل نيملسملا نآل ضرالا لهأ ةمذلا لمال
  ةداتق قيرط نم مكاملا هجرخأ ام اذکو « مدقت ام ىلع « اعزف توملل نإ » لاق ثيح مدُهأللا ليلعتلا ضراعي ال اذه

 . نم مكاحلاو نابح نباو دمحألو , ىسوم ىنأ ثيدح نم دمحأل هوو , « ةكئالملا انف اع] » لاقف اعرفرم سنأ نع

 ىذلا هلل اماظعإ » نابح نبا ظفل و  سوفنلا ضبقي ىذلا اماظع] نوموقت ام » اعوفرم ورم نب هللا دبع ثیدح
 مظعت و « هللا ىمأل مظعت هيف توملا نم عزفل مايقلا نآل « قباسلا ليلعتلا ىنانيال اضيأ كلذ ناف « حاورألا ضبقي
 لِي هللا لور ماق امن » لاق ىلع نب نسحلا ثيدح نم دمحأ هجرخأ ام امأو ء ةکئاللا مو كلذ ىف ه رمأب نيمناقلل
 قارطلاو « اهروخ خر هاذآف ر ةمجعملاو ةمن اتحتلاب شايع نب هللا دبغ ثيدح نم قارطلا داز « ىدوولا عد اذأت

 الوأ امآ «ةحيحصلا ىلوألا رابخ لا ضراعي ال كلذ ناف « هسأر ولعت نأ ةيهارك » نسحلا نع رخآ هجو نم قپبلاو
 ىضاملا ليلعتلاو « یوارلا همیف ام ىلا عجار كلذب ليلعتلا نالف ايناث امأو « ةحصلا ىف كلت مواقت ال اهدنناسآ نآلف

 ةبيش نأ نبا ىور دقو . هداهتجاب للعف هنم ليلعتلاب خرصتلا عمسي مل ىوارلا نأك-ف زب ىنلا ظفل نم حيرص



 ۱۸ ۱ ۱۳۱۰۱۳۱۱ ثيدحلا

 اهآر الف « ةزانج تعلطف تلي هللا لوسد عم انک و لات تباث نب ديزي همع نع تب اث نب ديز نب ةجراخ قیرط نم

 ىضتقمو . « هماق نع هانل أس امو < ناکلا قياضت نم وأ امئأش نم ىردأ ام هاو . تدعب یتح هب اأ ماقو ماق

 ظفل عم انوقو ىدوبلا ىلع ةمجرتلا ف رصتقا منو , ةزانج لكل بحتسي كلذ نأ ءاسفن تسيلأ » هلوقب ليلعتلا

 اغوسنم نوكي نأ امإ اذه : لاقف بجاو ريغ هنأ ىلا یعفاشلا بهذف ةلأسملا لصأ ىف لعلا لهأ فلتخا دقو « ثيدحلا

 . یهتنا ىلا بحأ دوعقلاو « هرمآ نم رخآلا ىف ةجحلاو  هلعف دعب هكرت هنأ تبث دقف ناك ام أو « ةلعل ماق نوكي وأ

 مد ىلع لوق لمتح : ىواضيبلا لاق « لسم هجرخأ « دعق مث ةزانجلل ماق جلي هنا » ىلع ثيدح ىلا كرتلاب راشأو

 نوكي اذه ىلعو ۰ الصأ مايقلا كرت مث تقو ىف موقب ناک درب نأ لمتحو « هنع تدمبو هتزواج نأ دعب یا « دمق

 رهاظ نم دافتساا بوجولل اخسن نوكي نأ لمتح و , بدنلا كلذ ىف دراولا رمألاب دارا نأ ىف ةئيرق ريخألا هلعف

 هصفدي لوالا لاّتحالاو . ىبتنا خسنلا ىوعد نم ىلوأ - رمالا ىف ینعب - زاجلا لاتحا نال حجرأ لوألاو ءرمألا

 مايقلا ةهاركب لاق مث نمو « ثيدحلا مهثدح مث اوسلحي نأ اوماق موق ىلا راشأ هنأ ىلع ثيدح نم قهبلا هاور ام

 رمالا نأ ىلع لدب مايقلاب هرمأ دعب م هدومق : مرح نبا لاقو ٠ ةيعفاشلا نم هريغو ىزارلا ملس مهم ةعاج

 ىهنلا نعم درو دقو . ىهتنا یمن هعم كرتب وأ ىهنب الإ نوكي ال خسنلا نال اخسن نوكي نأ زوحي الو , بدنلل

 اوسلجا : لاقف « لعفن اذكم : لاقف دوملا نم ربح هب رف « ةزانجلل موقي عقلي ینلا ناك » لاق ةدابع ثيدح نم

 لاقو « خسنلا ىف ةجح ناكل افيعض هدانسإ نكي مل ولف « ىناسنلا الإ نئسلا باهعاو دمحأ هجرخأ « موفلاخو

 هيلا راصي ال خسنلا نأب ىوونلا هبقعتو « ىلع ثيدح خوسنم مايقلاب رمالا نأ ىلا فلسلا نم عمج بهذ : ضايع

 ىلع وه بذبملا بحاص لوقو . ىنا ىلوتملا لاق هو « بحتسم هنأ راتخلاو : لاق نكم انه وهو عما رذعت اذإ الإ

 « ىلوأ هدنع دوعقلا نکل و « كارتشالا نم لعفا ةغيص هيضتقت امل مدقتملا ىعفاشلا لوق نم ذوخأم ةنأك رييختلا

 نمو « ةعس ىف وهف سلج نف ‹ زاوجلا ناببل علي هدوعق ناك : ةيكلاملا نم نوشجاملا نباو بيبح نبا لوق هسکعو

 راشأ «نيدلسملا زنانج نع ةزيمتم ريغ اراه: ةمذلا لهأ زئانج جارخإ زاوج ىلع بابلا ثيدحب لدتساو . رجأ هلف ماق

 تبث اذإ لاقي نأ نكميو . ةألا نم اداهتجا عقو نیبلسلا موسر ةفلاخمب مهمازلإو : لاق رينملا نب نيزلا كلذ ىلا

 . رابظإلا نم عنم مايقلا كوت الف « مايقلا ةيعورشم دنع ناك كلذ نأ ىلع لمحيف < هادع ام هعبت مايقلل خسنلا

 ىف معن وأ هلصو دقو « هلرق یذلا دانسالا ىف روک ذلا ةرم نبا وه ورعو « یرکسلا وه ( ةزمح و لاقو ) هلوق

 ةزانج امهبلع ترف : هتیاور ىف لاق هنأ الإ ۰ ةبعش ثيدح ون هظفل و ةزمح بأ نع نادبع قيرط نم ج رختسلا

 لهس نم ثيدحلا اذهل ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع عام نايب قيلعتلا اذ فنصملا دارأو . ةيسداقااب هيف لقب لو « اماقف

 ةايبع نب نایفس نع روصنم نب ديعس دنع ةلوصوم هذه هقبرط و ؛ ةدئاز ىلأ نبا وه ( ءابركز لاتو) هلق ..سيقو

 ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نأب فالتخالا نم هيف عقو ام نيب عمجيو < ىردبلا وه امف روكذملا دوعسم وبأو « هنع

 دوءسم ىنأ نوكل دوعسم ىنأو سيق نع ىرخأ ةرم هركذو « ثيدحلا هل امفر امهتوكل نیدزفم الهسو اسبق ركذ

 ۱ لعآ هللاو . هعفرب مل

 ءاسنلا نود ةزانجلا لاجرلا لح صاب - ۰
 ل و ۰ 0 ۶ تو ان ا 0 و ۳

 يردحنا ديعس ابا مس هنأ هيبأ نع ىرقما ديعس نع ثيللا و و هللا دبع نب زز علا دبع ارم - :٠١14



 زئانجلا باتک - ۴ ۱۸۳
 ةحلاص تناك ناف Ê انعأ ىلع لاجرا املمتحاو زا نا تشو اذإ » لاق 2 للا "لوسر نا "یطر

 ؛ناسنالا الا ءىش لک ابن وص متسی ؟ اب نوبهذت نأ «اهلیو اي تلاف ةحاص ريغ تناک ناو . ی وم دق : تلاق
 « قم هم ولو

 [ ۱۳۸۰ ۱۳۱۰ : ىف هافرط ب ۱۳۱4 ثيدحلا ]

 عنه ىف ةرهاظإ بابلا ثيدح نم ةجحلا تسيل : ديشر نا لاق ( ءاسنلا نود ةزانجلا لاجرلا لمح باب ( هلو
 . بقللا موپفم نم وهف لس ولو  كلد الإ عقا ول نوک, ال نأ هيف سیا و . طرش ىلع قاعلا کا نم هال « ءاسنلا
 نع لودعا) هديؤي و « عقاولا نع رابخالا درج ىلع لمح ال عب رشتلا ىلع هلح نكمأ امهم عراشا مالک نأب باجأ مث
 ةلك اثم نع تلمتحا عطق الف « تلمتحاف لعب لو < لاجرلا املمتحاف تعضو اذا : لاق ثيح مالكلا ىف ةاك املا
 هنکل ةلصألا ةءاربلاب ذخؤي ناك ناو ءاسنال كلذ زاوج اضيأو « كلذب لاجرلا صیصخت دصق ىلع لد تعضو
 رتستلا نم نهنم بولطال نابم وهو « ابلاغ فاشكنالا ةنظم عارسالاب رمالا و قانعألا ىلع لا ىف نأب ضراعم
 ريغو همضوو هل دنع نېخارص نم عفو ام عم « للاب فيكف ابلاغ ىتوملا ةدهاشم نع نوسوفن فعض عم
 , فصلا طرش ريغ ىلع هنكلو « نپعنم ىف اذه نم حرصأ وه ام درو دقو . اصخلم ىنا دسافلا هوجو نم كلذ
 یأرف « ةزانج ىف لب هللا لوسر عم انجرخ » لاق ©" سنأ ثيدح نم ىلعي وأ هجرخآ ام وهو هيلا راشأ هلعلو
 لقلو . , تاروجأم ريغ تاروزأم نعجراف : لاق . ال : نلق ؟ هتفدنآ : لاق ۰ ال : ناق ؟ هنلمحتا : لاقف ةوسن
 دب ال ةزائجلا نالو ۰ مدقت ام هيف ببسلاو < ءادلعلا نيب ةلأسملا هذه ىف فالخ ال هنأ « بذهلا حرش » ىف یوونلا
 دق : لاطب نبا لاقو . ةنتفلا ىلا ىضفيف لاجرلاب نیطالتخا ىلا ةءيرذ كلذ ناكل ءاسنلا اپل ولف لاجرلا اهعيشي نأ
 نأب ریسنلا نب نيزلا هبقعتو ۰ ةيآلا ( ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الا إل لاق ثيح نیفعضل ءاسنلا هللا رذع
 نم لاجرلا ىلا ةبسنلاب ءاسناا فعض نأ ىلوالاو . ىهتنا ةاواسلا ىلع لب فعضلاب نوصاصتخا ىلع لدت ال ةيآلا
 رخآ دانسإ هيف ىربقملا ديعسل ( ديعس ابأ عمس هنأ هيبأ نع ) وق . صاخ ليلد ىلا جاتع ال ىلا ةبوسحما رومآلا
 اميج ناقيرطلا : لاقو نابح نباو یاسنلا هجرخآ ةريره ىلأ نع ناربم نب نمحرلا دبع نع هنع بئذ ىنأ نبا هاود
 ىلع لدف « ريرسلا ىلع تيملا عضو اذإ ١ ةروكذملا بئذ ىنأ نا ةءاور ىف ( ةزانجلا تعض و اذ) ) هلو . ناظوفحم
 ىقأيسو « اضيأ هيلع لمع ىذلا ريرسلا لعو تيم ا ىلع قلطي ظفلا اذه نأ مدقت قوت « تيملا ةزانجلاب داراا نأ
 باب دعب هيلع مالکساا ةيقب

 : هنع "لا ضر "سن لاقو . ةزانلتاب ةعرسلا ساپ س ۵

 اهنم ایر : هريغ لاقو . الامت نعو اهني نعو اهفلخو امید نیب شماو . نوعیشم م
 ىبأ نع بسلا نب ديعس نع یرهزا نم ُهانظفح لاق نایفس انت دح هللا دبع نب لع اشو - ۶۵ ۶ 4 ۳ 2 ی ی 0

» 
 زنا عابتا نع انين »باا ةبطء ما قیدح نم مدقت ام ةزانلا لح نع ءامذلا یهنب قلعتی ايف ثيدحلا اذه نم حصأو

)١( 

 مما هاو : باذرشلا هحرخأ € اندلع م و
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 كي ناو « هيلا امن ومدقت "ريغ ةلاض كلت ناف « ةزانجلاب اوع رس » لاف ج *یبلا نع هنع هللا يضر رره

 نإ ةورع یثدح نومیم نب نيكسم انثدح » روصنم نب ديمس لاق « ةلمهم اهدعب ءارلا نوكسو فاقلا مضل طرق

 مث « تعضوف ةزانجلاب رمأف « اورخأتسا نيرخآو اوهدقت اسان ىأرف « ةزانج طرق نب نمحرلا دبع دهش لاق ميور

 دسعو « اهامش نعو اهنیع نعو امفلخو امد نيب : لاق مث تلمخ اهم رمآ مث « هيلا اوعمتجا ىتح ةراجحلاب مامر

 لدو « سمع نمز ىف صم ىلع ايلاو ناكو ةفصلا لهأ نم ناك هنأ نيعم نب یحو ىراخبلا ركذ ىناحص روك ذلا نهرلا

 هو ىروثلا لوق وهو « ةزازجلا عم ىثملا ىف رييختلا وه بهذملا اذه رايتخا ىلع روكذملا سنأ را یراخبلا دار

 ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم رك الا و نایح نبا هحعصو ناسلا باحصآ هجرخآ ال اعابتا یثالاب هدمق نکل مزح نبا لاق

 الإو اهمامأ ىثم ءان ةزانجلا ىف ناك نإ هنأ ىعخنلا نعو « اهنم ءاش ثيح یشالاو ةزائجلا فلخ بكارلا » اءوفرم

 هجرخأ رمع نبال ثيدح هيفو ؛ لضفأ ابمامأ ىثملا نأ ىلع روهجاف : ناروہشم نارخآ نابهذم ةلأسملا فو , اهفلخن

 هريغو روصنم نب ديعس هاور ام هضراعيو , هلاسرإو هلصو ىف فاتخا هنأ الإ حیحصاا لاجر هلاجرو نتساا باحآ ٠

 ةالص ىلع ةغاسملا ةالص لضفک اهمامأ ىثملا نم لضفأ ابفلخ یتلا » لاق ىلع نع ىزبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم

 لوق وهو « هدانسإ ىف ملكت هنأ دمحأ نع مرثألا کح نکل < عوفرملا عح هل فوقوم وهو « نسح هدانسا « ذفلا

 لوالاو نم لدب « نع » ىلمتسملا ةياور ىف ( ىرهزلا نم هانظفح ) هلوق . امبعبت نمو ةفينح یو ىعازوألا

 ٠ ىرهزلا نم هل نايفس عامسإ هدنسم يف ىديلا حرص دقو « ىلمتسملا ةباور فالخب هنم هعامس يضتقي هنال يلوأ



 زن انجلا باتک - ۲۳ ۱۸۶

 لاقف سنوب مهفلاخو : لسم دنع ةصفح نآ نباو رمعم هعبات و نایفس لاق اذک ( بيسملا نب ديعس نع ) هلو
 عارسالاب دارملاو « هبوجوب لاقف مزح نبا ذشو ٠ ءایلعلا نيب فالخ الب بارحتسالل هيف رمالا نأ همادق نبا لقن (اوعرسأ) هلو . نيخيش هيف ىرهزلل نأ ىلع لوم وهو « ةريره ىبأ نع لپس نب ةمامأ وأ یثدح یرهزآا نع »
 , ببخلا نود نيعرسم ام نوش و : ةيادهلا بحاص لاق , ةيفنحلا لوق وهو فاسلا ضعب هلل كلذ ىلعو ىثملا ةدش
 عارسالاب دارلا روهخجاو یعفاشلا نعو « ةفينح ىبأ ىلا بحأ ةلجعلا نأ ريغ ‹ تقؤم ءىش هيف سيل : طرسبلا فو
 ةدايزلا دارأ هبحتسا نم : لاقف فالخلا ىن ىلا ضايع لامو . ديدشلا عا رسالا هركيو « داتعملا ىشملا ةيج قوف ام
 ىلا یهتپ ال ثيحب نكل عارسالا بحتسي هنأ لصاحلاو . لمرلاك هيف طارفإلا دارأ ههرك نمو « داتعلا ىثملا ىلع
 ةقهاا لادا .ةفاظتلا نم دوصقملا انب الثل عيشأ وأ لماحلا ىلع ةقشم وأ تيملاب ةدسفم ثودح اعم فاخي ةدش
 یهابتلا ىلا ىدأ امر وطابتلا نالو . نفدلا نع تيم اب ًاطابتب ال نأ ثيدحلا دوصقم : یطرقلا لاق . لا ىلع
 : ىطرقلا لاق ؛ لوألا نم معأ ومف « اهزيرجتب ىنعملا لبقو . اهربق ىلا ابامح ىأ ( زانجلاب ) هلو . لايتخالاو
 نأب ىبك افلا هبقعتو . باقر نع هنوعضت » ثيدحلا ىف هلوقب دودرم لطاب ىناثلا : یوونلا لاقو « ربظأ لوالاو
 : لوقي لس هللا لوسر تعمس » رمع نبا ثيدح هديؤيو . ىنا هنوامحم ال لكلا نأ هديؤيو : لاق , هيف ريخال نم رظ نم اوحيرتسا ىنمملا نوكيف «٠ ابونذ هتبقر ىلع نالف لمح لوقت اک ىناعملا نع هب ربعي دق باقرلا ىلع لا
 هب ىنك ىذلا ريخلا ىلا ةمدقم تيملا ناكم ىه ىلا ةزائجلا تلعجو « تيملا نيع ة زايجلا تلمج : یبطلا لاق . ةلومحا ةثجلا ىأ ( ةحلاص كن ناف ) هلق . ثيدحلا « هلهأ ینارهظ نيب قبت نأ سم ةفرجل ىغبذي ال » اعوفرم حوحو نبا نيصح ثيدح نم دواد نالو « نسح دانساب یناریطلا هجا هربق لا هب اوعرسأو هرسبحت الف مدحأ تام اذإ
 وأ « ريخ ابلف ىأ فوذح هر ادتبم وأ « ريخ وهف ىأ فوذح أدنبم ربخ وه ( ږغ ) هلق . حاصل هلع نع
 ريمضلا ثنأف « اهلا هنومدقت د ىور : كلام نبا لاق . باوثلا رابتعاب ريخلا ىلا عجار ريمضلا ( هيلا مومدقت ) هلو . كلذ ريظن ءرشف » كلذ دعب هلوف ىف ىتأيو « ريخلا ىلا اهومتبرق » ظفلب ملسم ةياور هديؤيو « ريخ كانهف
 , تام هنأ ققحتی نأ دعب نكل « تيملا نفد ىلا ةردابلا بابحتسا هيفو . هيف ام ىنخي الو ركذملا ریمضب هيف نايتالل لاجرل اب صتخ ةزانجلا لمح نأ ىلع هب لدتسا ( باقر نع هنومضن ) هلوق ۰ ىنسحلا وأ ةمحرلاب ريخلا ليوأت ىلع
 نيحلاصلا ريغو ةلاطبلا لهأ ةبحص كرت ثيدحلا نم ذخؤيو « ةذيذب نبأ كلذ ىلع هبن « مهتوم ققحتيل اةليلو موب ىضعي ىتح مهنفدب عرسي ال نأ ىنبنيف )توبسلا و جوافملاو نومطلا لثم امأ

 نومدق : ةزانجلا ىلع وهو تل لوق یساپ - ۲
 یضر یردلتا دیم ابا مس هنأ هيبأ نع دي ِ و نب ؛ زم نیر یردلنا ديعس ابأ ممس هنأ هيبأ نع ديعس ارح هللا انثدح فو ن هللا دبع ازم - ۰

 ةلاص تناك ناف « مهقانعأ ىلع لاجرا اهكمتحاف ةزانجلا تسیخژ اذإ » لوقي كَم ىلا ناک : لاق هنع 6
 ها لاو ۰ ليلو موي ضع مل نإو كاذب زتک | تولا نيقب ىلع لد ام اینم دجو یف « تولا ىلع ةلادلا تامالملا ىلا مجرب لب « ديددتلا مدع ىلوألاو ء رظن هب ةليللاو مويلاب ءالؤه لثم تو“ ققح ىف ديدحتلاو ٠ هباء ىمنغ اذإ شیراا تاس لاقي 6 ةيشغلاب باما : توبسلاو ۰ جافلاب باصاا 2 ج ولفلاو ۰ فورعم ءاد وهو « نوعاطلاب باصلا وه : نوعطلا ۱(



 ۱۸۵ ۱۳۱۰ ثيدجلا

 نر مسی ؟ اهب نوبعذت نبأ « ابلب اب : اهلعأل تلاق ةلاص ريغ تناك ناو « ینومدق : تلاق

 « قمل نامنإلا عسي ولو « ناسنالا الإ

 ىبأ ثيدح هيف دروآ مث . اص ناک نإ ی ( قومدق ) ريرسلا ىأ ( ةزانجلا ,لع وهو تملا لوق باب ) هلوق

 , و رسلا ىف هلعج هعضوب و تملا سفن ةزائجلاب ديرب نأ لمتحي ( ةزانجلا تعضو اذا ) ِهْلوَق . باب لبق قباسلا ديعس

 ناف « تلاق ةحلاص تناك ناف و كلذ دعب هلوقل ىلوأ لوالاو < فتکلا ىلع ابعضو دارملاو ريرسلا ديري نأ لمتحو

 هريرس ىلع نمؤملا عضو اذا » ظفلب روك نلا ةريره ىنأ نع نارپم نب نحرلا دبع ةياور هديؤيو . تيملا هب دارم

 كلذ لوقي اإ : لاطب نبا لاقو . قانعآلا ىلع لومحملا دسجلا وه كلذ لئاق نأ هرهاظو . ثيدحلا « قومدق لوقب

 نما ىرشب ىف ةدايز كلذ نوكسل لاا كلت ىف دسجلا ىلا حورلا هللا درب نأ عنام ال هنأب ريالا نيا هدرو ؛ حورلا

 لاؤسو ربا لاخدإ دعب لاحلا هيلا لؤي ام رابتعاب ازا كلذ نوكيو : دازو هريغ لاق اذکو « رفاكلا سؤبو

 زئاجلا نف « ليلد ىلا جاتح هلال نفدلا لبق دسجلا ىلا حورلا ةداعا ىوعد ىلا ةجاح الو ديعب وهو : تلق ..نيكلملا

 رخآ ىف هلوق : ةزيزب نبا لاقو . بوضأ ىل ربظي امف لاطب نبا مالكو . ءاش اذإ تملا ىف نطنلا هللا ثدح نأ

 ىف ( كلذ ريغ تناك ناو ) هلو . لاخلا ناسلب ال لاقلا ناساب كلذ نأ ىلع لاد « ءیش لك اهتوص معمل د ثيدحلا

 کلا ىف هعوقول ًارابظإ ابلهأ لجال ىأ : ىبطلا لاق ( ابلهال تلاق ) هلق . « ةحلا ريغ ١ ینپمشکلا ةءاور

 ةيهارك ىنعملا ىلع المح بئاغلا ريمض ىلا ليولا فاضأو . یتزح اب ءادنلا ىنعمو . ليولاب امد کما ىف عقو نم لكو

 نأ لوآلا ديؤيو . هريغ اهنأك ابلعجو اهنع رفن ةحلاص ريغ هسفن رصبأ |! هنأك وأ « هسفن ىلا ليولا فيضي نأ

 ( قعصل ) هلو . ةاورلا فرضت نم كلذ نأ ىلع لدف « ىب نوبهذت نبأ هاتليو اب لاق » ةروكذملا ةريره ىنأ ةءاود ىف

 ىأ ليولاب هناعد ىلا عجار هعمسي ىف ريمضلاو « توملا ىلع كلذ قلطأ اع رو ‹ هعمسي ام ةدش نم هيلع ىثغل ىأ

 امأو ٠ اص ريغ وه ىذلا تیااب صتخم وه : ةزيزب نبا لاق . هياع ىشغل ناسنإلا هعمس ول ركتم توصي حيصلا

 نم قعصلا لصحي نأ لمتحو . ىنا همالك عامس نم قعصلا بسانب الف همالک ىف قفرلاو فطللا هن أش نف حلاصلا

 ظفلب «لاوهالا باتك » ىف ثيدحلا اذه هدئم نب مساقلا وأ یوو دقو فولأم ريغ هنوكل حلاصلا مالک عام

 حاصلا مالك عام دنع قعصلا دوجو ىلع لد لومفملا هب دارلا ناك ناف ««یسلاو نسحلا نم قعصل ناسفالا هعمس ول »

 الإ ءىش لك هعمس ةقعص قعصيف ةبرض هيرضيف ربقلا ىف لاؤسلا ثددح ىف درو ام عم اذه لكشتسا دقو « اضيأ

 . سلالاو نجلا هيف ینثتسا ىناثلاو « طقف سنإلا هيف یثتسا لوالاو « قعصلاو تملا امهنيب عماجلاو « نيلقثلا

 مالک عاس فلأي مل هنوکل ىدألا نم الإ عزفلا وهو  قعصلا دوجو ىت: ال ركذ اه تيملا مالک نأ باوجلاو

 نوكل « اعيمج نجلاو سنالا ةفولأم ريغ ابناف بورضلا ابحيصي ىتلا ةحيصلا امأو . كلذ ىف نجلا فالخ « تملا

 تيملا مالكنأ ىلع هب لدتساو .ملءأهللاو سنالاو نجلا هيف كرتشاف فلكم لك ىلع هنم دشأ *ىش الو هللا باذع بیس

 هل نم هعمسي ینعلا ناو , صوصخلا هب دیرآ ماع وه : لاطب نبا لاق نکل « قطان ريغو قطان ناويح لک هعمسي

 ةمذالملا عنع بقعتو . هلم حور وه نم حورلا عمسي ا ]و حور ملكتللا نال« سنإلاو نجلاو ةكئالااك لقع

 « هيلع ءاقبإ كاذب ناسنالا صتخا ااو  ربخلا رهاظ وه اک ناسنالا الإ ىنثسي ال لب «صيصختلا ىلا ةرورض ال ذإ

 یرابلا حق #* ۳ ج۷« م



 رانج لا باتک - ۳ ۱۸3

 لعأ ىلاعت هللاو . مدقن !؟ حور ريغب دسجلا هقا قاطن] نم عن امال هنأبو
 ۳ ۳ ۰ 30 يي

 مامالا فلخ ةزانجلا ىلع ةلالث رم فص دس ساپ - ۳

 نا 9 اهنع و ىضر 4 نا دبع نب راج ن 00 ءاطغ نع ةداتق نع 2 3 اوع یا نع بد ام 32 03-5

 « اما وآ ىلاثلا "قفا ف تاک e * ىئادبنلا ىلع لم لكك ؛ هللا لوس

 [۳۸۷۹ ۳۸۷۸ ۳۸۷۷ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۲۰ : ىف هفارطآ - ۱۳۱۷ ثيدحا]

 یشاجنلا ىلع ةالصلا ىف رباج ثيدح هيف دروآ ( مامالا فل ةزانجلا ىلع ةلالث وأ نيفص فص نم باب ر هو
 نوكي نأ ثلاثلا وأ ىناثلا فصلا ىف هنوك نم مرلب ال هنأب هيلع ضرتعا دقو « كلاثلا وأ یاثلا فصلا ىف كن هيفو
 نأ لوألا نع باوجلاو . مامالا فلخ فوفصلا نوک ىلع لد ام قایسلا ىف سيل هنأبو ‹ فوفصلا ىهتنم كلذ
 انمقف » لاقف یشاجنلا ىلع ةالصلا ةصق راج نغ ريب زا بأ نع بويأ قيرط نم لسم ىور دقو « دن لا مدع لصألا

 ¢ ال مآ ثلاث فص كلانه ناك له كش ل الا وأ ىاثلا فصلا ىف تنيك هنع ىور نم نآ اذهب فرعف نيفص افصف

 هج و نم ةشيحلا ةرج ىف أيس اک احب رص هقرط ضعب ىف درو ام ىلا راشأ هنأب قاثلا نعو . ةمجرتلا حصن كلطو

 اوفصف » ظفلب ةريره بأ ثيدح نم هيلي ىذلا بابلا ىف عقوو « هءارو انفصف » ةدايزب دانسالا اذهب ةداتق نع رخآ
 هيف ثيدحلا دئاوف ةيقب ر رکذنسو « هفلخ

 ةزانجلا ىلع فوفصلا سس 1 - ۵€

 ۳ 8 5 ۰2 6 4 او ہل 0
 ىر ةريره ىلا نع دیعس نع یره*زا نع "رمعم ان دح رعيدز ف 3 ان دح د دم ارزو - ۸

 ٩ برأ رک« هوم مادقت من ی هال امسا ىلإ ینلا ىعت » لاق هنع لا

 أ هلع ی وذل دېش نم م ینربخآ : لاق ”ىبعشلا ن 92 هوا ار دح يعش 5 دح "سم هاشزم - ۱۳۱۹

 « اهنع ا : ل لدح 0 تلق“. 0 رق ىلع نأ

 2 ۱ 5 ی وبا قات دق » هلل ۳ لو ù e راج

 ميرو م رع ری و أ لاق . « وفض نحو هياء مثلي ینا لصف ءانففصف : لاق . هيلع اوصف

 « ىناثلا

 ةدايزلاب اهبف مزج لوألا نال ةمجرتلا داعأ هنإ : هصخلم ام رينملا نب نيزلا لاق ( ةزاتجلا ىلع فوفصلا باب ) هلوق
 3 فوفصلا ةيوسلا اف عرش ال هنأ ىلا بهذ ثرح ءاطع ىلع درلا لا فنصملا امرأ : لاطب نا لاقو . نیفصلا لع

 اک زئانجلا ىلع مهفوفص اووسي نأ سالا ىلع قحأ ءاطمل تلق : لاق حيرج نبا نع قازرلا دبع ءاود اک ىنعي
 ةثالث بايحتساى دروام ىلا عمج | فصل فنصلا راشأو ۰ نورفعتس و نوركي 3 6 > لاق ؟ ةالصلا ف امووسي

 دسقف فوفص ةئالت هيلع یلص نم د اعوفرم ةريبه نب كلام ثيدح نم هريغو دواد وبأ هاور ام وهو 34 فروفص



 ۱۸۷۷ ۱۳۱۸-۱۳۲۰ ثيدحلا

 اوشخم مل اذإ تيملا لهال ىغبني : یربطلا لاق « هل رفغ الإ » هل ةباور ىفو 220 احلا هحصو ىذمرتلا هنسح « بجوأ

 نأب ةمجرتلا مبضعب بقعتو . یهتنا ثيدحلا اذه فوفص ةئالث مهنم موقي موق عامتجا هب اورظتني نأ ريفتلا هيلع

 نأب بيجأو « رقلا ف رم ىلع وأ بئاغلا ىلع ةالصلا امف الو « ةزانج ىلع ةالص اف سيل بابل ثيداحأ

 ءاوس تملا ةمجرتلا ىف ةزانجلاب دارملا نأب ینامرکلا باجأو . ىلوأ ةرضاحلا ىف ةبئاغ ةزانجلاو عرش اذا فافطصالا

 باععأ هاور اذک بیسلا نبأ وه ( ديعس نع) هل . تدحاو ةجرتلا نيب ةافانم الف « نوفدم ريغ وأ انوفدم ناك

 دبغ نع عفار نب دم نع یناسنلا هجرخآوو « رمعم نع قازرلا دبع فتصم ىف وه اذكو ۰ هنع نويرصبلا زمعم

 هركذ اذکو « امهنع ىرهزلا نع سنوي قيرط نم نابح نبا هجرخأ اذکو , ةبلس ىبأو ديعس نع » هيف لاقف قازرلا
 ةءلس ىلأ ركذ هيف سیل كلام نغ ظوفحلاو « كلام نع هريغو دلخم نب دلاخ قيرط نم « كلام بئارغ» ىف ىنطقرادلا

 یشاجنلا یمن نأ ىرهزاا نع ظوفحاو « زئانما لئاوأ ىف مدقت اک فنص)ا هجرخأ اذکو « « أطوملا د ف وه اذك

 « هدحو ديعس نع هدنعف ريبكشلاو هيلع ةالصلا ةصق امأو . امیج ةلس یو ديعس نع هدنع هل راهغتسالاب مالاو

 ركذو « هنع ناسيك نب اص قبرط نم ةشاحلا ةرج ىف ىتأي اذکو « باوبأ ةسمخ دعب ىقأيس اک هنع ليقع هلصف اذک

 جلا فيفختو نوناا حتفب (ىثاجنلا یعن) هلق . هانركذ ام باوصلا نإ :لاقو هيف فالتخالا« للعلا» ىف ىنطقرادلا

 ‹ ةشيحلا كلم نم بقل وهو « قاغملا هحجرو فیفختلاب ليقو  بسنلا ءايك ةليقث ءاب مث ةمجعم نيش فا الا دعبو

 سعم نع یلعالا دبع قيرط نم هجام نبا داز ( مدقت مث ) هلوق ٠ هأطخو مهضعب نع مجلا ديدشت ىزرامملا ىحو

 « ىلصملا ىلا مهب جرفن » ظفلب كلام ةياور نم زئانجلا لئاوأ ىف مدقت دقو « هفلخ انفصف عيقبلا ىلا هءاحصأو جرفت »
 لواألاو نيديعلا لصم ريغ دقرغلا عييقبب زئانجلل ادعم 2 لصلا دارلا نوكي وأ , ناحطب عیقب عيقبلاب دارااو

 نبا ثيدحو « مهاربإ نبا وه ( مس انادح ) هلو ٠ لعا هللاو 0 ناك ىلصملا نأ نيديعلا ىف مدقت دقو < رهظآ

 ةل بلا حتفب ( ا حاص لجر مویلا قوت دق ) هلوق . اب اب رشع یثا دعب هيلع مالکلا نايس روك ذملا سابع

 « ةممصأ حلاص هلل دبع مويلا تام » رج نبا نع ديعس نب ی ۳ ملم ةباور ىف « ةمجعم اهدعب ةدحوملاو

 اذه طبض قأيسو « ةممصأ کیخآ ىلع اولصف اوموقف د جرج نبأ نع ةنييع نبا قيرط نم ةشيحلا ةرجم ف فنصالو
 هبو « فوفص نحنو » هتياور ىف ىلمتسملا داز ( عللي ىنلا لصف ) هلوق . « ةذانجلا ىلع ريبكتلا باب » ىف دعب مسالا

 اوناك تلي هل نيمزالا ا نأ بلاغلا نآل « انفنصف » هلوق نم اهدوصقم ذخر : یامرکلا لاقو . ةمجرتلا دوصقم حصي

 هلصو ( ىناثلا فصلا ىف تنك رباج نع ريبزلا وبأ لاق ) هلوق . ىلصملا ىلا جورخلاب مل همآ عم امسالو . اديثك
 بسن نم موو « ىثاجنلا ىلع قلب ىنلا یلص موي ىناثلا فصلا ف تنك» ظفلب ريبزلا ىبأ نع ةبعش قيرط نم اسنلا
 ىو « قيلعتاا دوصقم هيف سیل و ريب زا ىبأ نع بو قیرط نم هجرخآ هناف < « مسم ةباورا قیلعتلا اذه لصو

 هلي هعم اوجرخ نیذلا نأ رهاظلا نال « اريثك عملا ناك ولو | ريث أت ةزانجلا ىلع فوفصلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا

 وه اذهو . ممفص دقف كلذ عمو « ادحاو افص هيف اوفص ول مهب قيضي الو ءاضف ىلصملا ناكو < اريثك اددع اوناك

 اولق ءاوس فرفص ةثالث ةزانجلا ىلع ةال.هلا رضع نم فصب ناكف هركذ مدقملا بادصلا ةريبه نب كلام همبف ىذلا

 ثردحلا اذه موقت ال هیلعو « سادلا قح ق ىف ةرثؤ» ةلع یهو ةنعنعلاب هاور دقو < س ادم وهو ۽ قحا نب لم هدانسا ىف نکل 600(

 لمآ هلئاو ٠ ةحصلاب هل دهپ ام دو یح ةچح



 زئانجلا باتک - ۳ ۱۸۸

 ؟ لضفأ امہ ریثک ددملاو ادحاو فصلا ناک وآ « ليلق ددعلاو فوفصلا تددعت اذإ اف رظنلا قییو  اورثك وأ

 ةدبح لا ضرأ نيبام دعب عم ؛ هيف تام ىذلا مويلا ىف هتوع مبلعآ هلي ۰# ةوبنلا مالعأ نم لع ىئاجنلا ةصق فو

 : فسوي وبأ لاق نكل ۰ ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو دجسملا ىف تيملا ىلع ةالصلا عنم ىلع هب لدتساو . ةنيدملاو

 دنع عنتملا نآل « هيف ةجح الو : ىووالا لاق . سأب مهلع هيف ةالصلا ىف نكي مل قوملا ىلع ةالصال دجسم دعأ نإ
 . هلخاد وه نمل هيلع ةالصلا تزاج دجسملا جراخ تملا ناك ول ىتح , هيلع ةالصلا درجم ال دجسملا تيملا لاخد] ةيفنحلا

 جرخ نرکی نأ لاتحالو ‹ ی ةغلص هيف سیل هال لطاب وهو« ةكلاملا ضعب هل لدتسا : هريغو هزاز نبا لاقو

 اذه كتي فيكف « دجسملا ىف ءاضيب نب ليس ىلع لص هيلي هنأ تبث دقو « روكذملا ىنعملا ريغ مال ىلصملا ىلا مجب
 ةعاشإلو « هيلع نواصي نيذلا حملا ریشکت دصقل ىلصملا ىلا نيملسملاب جرخ امن هنأ رهاظلا لب ؟لمتح مال حيرصلا
 تب اث قيرط نم ريسفتلا ىف متاح ىبأ نبا یور دقف « لس ہن وک ر دب مل سانلا ضعب ناك دقف ۰ مالسالا ىلع تام هنوك

 ضعب لاق یشاجنلا ىلع ىلص امل قلي ینا نا و سنآ نع امهالك ديمح قيرط نم رازلاو « دارفآلا » ىف یطقرادلاو
 هلو « ةبالا ( كيلا لزنآ امو هللاب نمؤي نمل باتكلا لمأ نم ناو إل تلزتف « ةشبحلا نم جاع ىلع یلص : هباحمآ

 هيف دازو ديعس ىبأ ثيدح نم طسوالا ىف هدنع رخآو برح نب ىثحو ثيدح نم ریبکلا ىناربطلا مجعم ىف دهاش

 لاق كلذيو « دلبلا نع بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع هب لدتساو « اقفانم ناك هيف كلذي نمط ىذلا نأ
 ىلع ةالصلا : ىعفاشلا لاق . هعنم ةباحصلا نم دحأ نع تأي مل : مزح نبا لاق ىتح « فلسلا روهمجو دمحأو ىففاشلا
 هل یعدم ىذلا هجولا كاذب ربقلا ف وأ بئاغ وهو هل یعدب ال فيكف هيلع ىلصي اففلم ناك اذا وهو ؛ هل ءاعد تيما

 تومي ینلا مويلا ف كلذ زوحي ام] معلا لهأ ضعب نعو « كلذ عرشي ال ةيكلاملاو ةيفنهلا نعو ؟ ففلم وهو هب

 ةبج ىف ناك نمل كلذ زوحي امت] : نابح نبا لاقو « ربا دبع نبا هاکح ةدملا تلاط اذإ ام ال هنم برق ام وأ تيملا هيف
 : هلبق ىذلا ةجح هتجحو هريغل كلذ رأ مل : ىربطلا بحلا لاق « زجم مل الثم ةلبقلا ربدتسم تيملا دلب ناك ولف « ةلبقلا
 ىلع ةالصلاب لقي ۸ نم رذتعا دقو . دوجلا اذه ىف مل ناطخلا ةكراشم ةياكح یأتسو « ىشاجنلا ةصق ىلع دوجلا

 لاق مث نمو ,؟كلذل هيلع ةالصلا تنيعتف « دحأ اهب هياع لصي مل ضرأب ناك هنأ اهنم : رومأب ىشاجنلا ةصق نع بئاغلا
 «٠ ةيعفاشلا نم ىنايورلا هنسحتساو . هيلع ىلصي نم ام سيل ضرأب هتوم عقو اذإ الإ بئاغلا ىلع ىلصي ال : ىباطخلا
 .. ىش ىف فقأ مل ىننأ الإ لمتح اذهو « رخآ دلبب كرشلا لهأ هيلي ملسملا ىلع ةالصلا » ننسلا ىف دواد وبأ مجرت هبو
 هئالص نوكتف « ءآر ىتح هنع لی هل فدک: مهضعب لوق كلذ نمو . دحأ هدلب ىف هيلع لصي مل هنأ ىلع رابخألا نم
 « لقن ىلا جاتحي اذه : ديعلا قيقد نب | لاق . اهزاوج ىف فالخ الو نومومألملا هرب لو هآر تيم ىلع مامالا ةالصك هياع
 كلذ لئثاق دنتسم نأكو « عناملا ةهج نم اذه لثم ىف فاكلامتحالا نأب ةفلا ضعب هبقعتو . لاتحالاب تبثپ الو
 « هياع ىلصو هآر ىح یشاجنلا ريرس نع ألي ینف فشک لاق سابع نبا نع داسا ريب باس ىف ىدقاولا هرکذ ام

 نم هجرخآ هيدي نيب هتزانج نأ الإ نونظب ال مو هفلخ اوفصو ماقف د نصح نب نارمع ثيدح نم نابح نبالو
 نع هريغو نابأ قیرط نم ةناوع فالو « هنع بلهملا ىنأ نع ةبالق بأ نع ريثكى نأ نب ىع نع یعازوالا قیرط

 | هل یشاجنلا صاخ كلذ نأ اضيأ تا راذتعالا نمو . «انمادق ةزانجلا نأ الإ ىرن ال نحن و هفلخ انياصق » ىحب

 هتجرت ىف تركذ دقو یا ةيواعم ةصق هدنغ تبثي مل هنأكو : بلهملا لاق « هريغ بئاغ تيم ىلع ىلص مب نأ تبشر
 ةدارإ (نم مدقت ام ىلا كاذل یشاجنلا صيصختب لاق نم دنّتساو « هقرط عومج ىلا رظنلاب ىوق هربخ نأ ةباحصلا يف



 ۱۸۵ ۱۳۲۱ - ۱۳۱۸ ثيدحلا

 صوصخلا اذه باب حتف ول : ىوونلا لاق < هتامح 2 اودلسأ نذلا كولملا بولق فاللئسا وأ الام تام هنأ ةعاشإ

 یرعلا نبا لاقو , هلت ىلع ىعاودلا ترفوتا هوركذ ۱۶ “یش ناك ول هنأ عم 3 عرشلا رهاوظ نم ريدك "دن ال

 . ةيصوصخلا مدع لصالا نال ینعب « هتمآ هب لمعت دم هب لمع امو : انا , دمح الإ كلذ سيل ةيكلاملا لاق : ىلاملا

 نكلو « كلذل لهال انمبن نإو رداقل هيلع ابر نإ : اذاق« هب دی نيب ةزانجلا ترضحأو ضرالا هل تدوط : اولا

 ااف < فا هضأا اوعدو تاب الاب الإ اولد الو 3 سن دبع نم ا لح اوعرت# الو , میدد ام ال اول وقت ال

 نع ااغ ناکف الس نل و 2 عون هع باجحلا عفر ملوق ۱ یامرکلا لافو . الت هل سيل ام ىلا 2( فالت ليبس

 نب عم ثل لح هدب ور و ¢ هقيلعت ف دماح وأ خيشلا كلذ ىلا قسو : تلق : هلل ینلا عم هملع اواص نيذلا ةباحصلا

 « یاربطلا هجرخأ <« اعيش یرن امو نيفص هفلخ ا:فصف » لاق یشاجنلا ىلع ةالصلا ةصق ىف ةيناتحتلاو ىجا ةب راج

 وهو مامالا هبلع لصب ىنذلا تيملاك ريصد هنأ نم مدت ام كلذ نع ةيفنحلا ضوعب باجأ نكل 0 هجام نبا ف هلصأو

 ضرف طقسي كلذ نأ بئاغلا ىلع ةالصلا زاجأ نم لك عمجأ : ( ةدئاف ) . اقافتا زئاج هناف نومومأملا هارب الو هارب

 « ضرفلا طقسي الو كلذ زوحي : لاق هنأ ةيعفاشلا نم هوجولا باحصأ دحأ ناطقلا نأ نع ىح ام الإ. ةءافكلا

 درفم باب ىف ةزانجلا ىلع ريبكشلا ددع ىف فالتخالا ىلع مالكلا قأيسو

 زانا ىف لاجرلا ّمم نايبصلا فوفط باپ - ۵

 ضر سابع نبا نع رماع نع *ینببشا انن دح دحاولا دبع انت دح ليعامسا ن یسوم اشو - ۰۱

 الفآ : لاق ۰ ةحرابلا : اولق ؟ اذه نفد ىتم : لاقف اليل نفد دق ربقب "رم تبي هللا لوسر نا » اهنع لا
 0 07 م 9 حر ¢ , 4 3 و رس

 « مهيف انأو : سابع "با لاق . هفلخ انفنَصف ماقف . كةقون نأ انهرکف لیلا ةلظ ىف هانفد : اولاق ؟ ینومتند

 « هيلع لصف

 ةالصلا ةدارإ دنع ىأ ءزئانجلا ىلع » ىنييمشكملا ةياور ىف ( زئانجلا ىف لاجرلا عم نايبصلا فوفص باب ) هلوق

 ىلع مالكا نأ مدقت و « هلبق ىذلا بابلا ىف ربقلا ىلع ةالصلا ةدارإو ةزانجلا ىلع ةمجرتلا نع باوجلا مدقت دقو . املع

 رکذو € زب انا لع سانلا عم نايبصلا ةالص باب « مچارت ثالث لوو قأيسو ۰ اياب رشع ىنثا دعب قوتسم یاب نا

 دقو عادولا جوس دېش هن ال غولبلا نود ىنلا نمز ی سابع نا ناکو 3 روك ذلا سابع نبا ثندوح نم افرط هیف

 « ةزانجلا ىلع ىلص نم » لب ىنلا لاقو . زئانجلا ىلع ةالصلا ةن ساپ - ٦

 "کتب الو ؛ دوجش الو عوکر اهمف سیل ةالص اهامس « * شاحتلا ىلع اواص » لاقو 6 عیحاص ىلع و لاقو

 ¢ اهم ورغ الو سمشلا عولط دنع لص الو ءًارهاط الا ىلصي ال رع نا ناکو . ملسنو ریبکست اهمفو « اف

 دیملاموب ثدحأ اذإو . مهضلا رفل موضر نم ۸ زانج ىلع مهّمحأو سانلا تکردآ : نسحلا لاقو . هندي فرو أ
 = 0 2م مه ۳ Pe ۰ - « ام 3 ت 0

 "نبا لاقو . ةريبكتب مهعم لندن نولصي مو ةزانجلا ىلا ىعتنا اذإو « ميني الو الا بلطي ةزانلا دنع وأ



 رانج لا باتک -۳ ۷۱۹۰
 ماتفتسا ةدسحاو ةريبكمت : هنع هللا "یضر"سنآ لاقو . امبرآ رل ا راملاو لیلا رک : بیا
 ماموفوفص هيفو . ادب تام مهنم دحأ ىلع لصق الو ) لاقو . ةالصلا

 5ك عم "رم نم ىنربخأ » لاق ”ىبعشلا نع ةوايبشلا نع ةبمش ان دح برح "نب نامل شو - ۲
 « اهنع هللا يضر سابع نا : لاق ؟ كدح نم ورع اآ اي : انلقف . ناخ انْدفَصف انمأف ذوبنم ربق ىلع هم

 معأ وهف یی « اف ی یللا هعرش ام ةنسل اب دارملا : ريثملا نب نيزلا لاق ( ةزانجلا ىلع ةالصلا ةنس باب ) هلۆق
 'طئارشلاو تاواصلا نم اهريغ كح اهل نأ تیداح لاو راثآلا نم انه هركذ ا هدارهو « بودنملاو بجاولا نم
 ىنلا لاقو ) هل < باملا رخاوأ ىف كلذ طسب ىتأيسو « الثم ةرابط ريغب "ی جي الف ءاعد درج تسیل و ناکرالاو
 رخآ هجو نم ملم دنع ظفللا اذهو « باب دعب الوصو» أيس ثيدح نم فرط اذه ( ةزانجلا ىلع ىلص نم هَ
 عوک الا نب ةللسل ثيدح نم فرط اذه ( ميحاص ىلع اولص لاقد) هلو ٠ اضيأ نابوث ثيدح نهو ةريره نآ نع
 له : لاقف ء املع لص : اولاقف ةزانحي ی ذإ متلي ىنلا دنع اسولج انك و هلوأ ةلاوحلا لئاوأ ىف الوصوم قأيس
 طرتشإ ىأ ( ةالص اما ) هلوق . ابيرق هيلع مالكلا مدقت ( ىثاجنلا ىلع اولص لاقو ) هلو . ثيدحلا « نيد هيلع
 نإو « قافتالاب اهم مسی و اف رکيو اہ کتی ال هناذ ‹ دوم الو عود ام نكي / ناو ةالصلا ىف طرتشي ام اف
  ظفلب عفان نع أطوملا ىف كلام هلصو ( !رهاط الإ ىلصي ال رمع نبا ناکو ) هلق ٠ ماسنلاو ریبکسلا ددع ىف فلتخا
 الو سمشلا عولط دنع ىلصي الو ) هلو ٠ « رهاط وهو الإ ةزائجلا ىلع لجرلا ىلصي ال : لوق, ناك رمع نبا نأ »
 ةالص دعب ةزانجلا نع لثس اذإ رع نبا ناك و لاق عفان نع بوبآ قيرط نم روصتم نب دیعس هلصو ( اب ورغ
 ةياور هيلع لدي « ةيفرظ اتیلص ام هلوق ىف « ام د : ( هيبنت ) . « امهتقول اتیلص ام : لوقب رصعلا ةالص دعب و حبصلا
 اذإ امهنأ هاضتقمو « امهنقول اتيلص اذا رصعلاو حسبصلا دعب ةزانجلا ىلع ىلصي رمع نبا ناك » لاق عفان نع كلام
 نبا ناو ةلمرح ىبأ نب دمت نع اضيأ كلام هاور ام كلذ نيبيو « ذئنيح الع ىلصي ال هدنع ةهاركلا تقو ىلا ات رخآ
 نأكف « سمشاا عفت رت ینح اه یکرتت نآ او اباع اولصت نأ امإ : نا معضأا ةالص دعب ةزانجي ىتأ دقو لاق رمع
 وأ سمشلا عولطو ةالعلا نيب ام قلطم ال اعورغ دنعو سمشلا عولط دنع اع ةهاركلا صاصتخا ىر رمع نبا
 تمعلط اذا ةزانجلا ىلع ةالصلا هركي ربع نبا ناك و لاق نارهم نب نوميم قيرط نم ةبيش ىنأ نبأ یورو . ابورغ
 بهذ كلذ ىف رمع نبا لوق لاو « ءابق دجسم ىف ةالصلا باب م ىف ااو هلع كلذ مدقت دقو « برغت نيحو سشلا
 « نیدیلا عفر باتک » ىف یراخبا هلصو ( هيدي عفديو ) هلوق ٠ قعإو دمحأو نویفوکلاو یعازوالاو كلام
 ىلع ةرييكت لک یف هیدن عفرب ناك هنا و رمع نیا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع قيرط نم « درفملا بدالا»و
 . ()فیعض دانساب رمع نبا نع عفان نع رخآ هجو نم طسوالا ىف ىتاربطلا هجرخآ اعوفرم یور دقو « ةزانجلا
 ةغيصب . مثوضر ندد ىلهتسملاو ىومخا ةباور ىف هوضر نهد هلوقو ' الوصوم هرآ 1 1 جا نسحلا لاقو ( هلو

 نوكيو ثيدجلا ةعا دنع حجارلا ىلع هلوبت« یهو ةقث نم ةدايز كلذ نأل « همفر لبقيف ةقث روك ذملا رمع نآل ةلءلا هذه ىلا تافتلالا مدع رهظالاو ۶ ةيش 1 رم قوس هعارب هزأل هفكو بودو اعوفر» رع نبا نع ديد دانساب € للعلا 2 ف یطقرادلا هحرخأو ) ۱ ١
 لعأ هللاو ۰ ةزانحلا تارك ىف نيديلا مفر ةيعرش ىلع الباد كلذ
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 ةزانجلا ةالص نوقحلب اوناک مهنأ ةباحصلا روبمج وهو میکردآ نيذلا نع لقث هنأ نايب اذه نسحلا رثآ ةدنافو . حا

 دبع هجرخأ « نالا مث بالا ةزانجلا ىلع ةالصلاب سانلا قحأ نا ١ نسحلا نع ءاج دقو < اف عمجب ىلا تاولصلاب

 مامإ نأ سواطو مساقلاو ملاس مهتم هعامج نع ةبيش ىلأ نبأ یورف < للا لهأ نيب فالتخا ةلأسم ىهو « قازرلا

 یعازوالاو ةفينح ىنأو كلام لوق وهو « ىلولا نم قحأ ىلاولا : نورخآو دوسالاو ةمقاع لاقو « قحأ ىملا

 ةزانجلا دنع وأ ديعلا مون ثدحأ اذاو ) هلق . ىلاولا نم قحأ ىلولا : یعفاشلاو فسوب وبأ لاقو قصس]و دمحأو

 « نسحلا مالك ةيقب نوكي نأ لمتح و « ةمجرتلا لصأ ىلع افوطعم مالكلا اذه نوكي نأ لهتح ( ميلي الو ءالا بلطي

 لاق ریظ:۵ نب ريثك نع دیذ نب دام نع روصتم نب ديعس ىورف ؛ افالتخا ةلأ ملا هذه ىف نسحلا نع تدجو دقو

 نعو « ىلصيو ممیتی : لاق « هتوفت أضوتي بهذ ناف ءوضو ريغ ىلع ةزانلا ىف نوكي لجرلا نع نسحلا لثس »
 یلص الو ممی ال » لاق نسحلا نع ثعشأ نع صفح نع ةبيش ىبأ نبا یورو « هلثم نسحلا نع سنوي نع مشه

 نبا هاكحو « ءوضولاب لغاشت ول اهتاوف فاخ نمل مميتلا اهل ىزحي هنأ ىلا فاسلا نم عمج بهذ دقو « رهط ىلع, الإ

 عوفرم ثيدح هيفو ؛دمحأ نع ةباور یهو ؛نییفوکلاو ثيللاو ةعيبرو ىعخنلاو ىرهزلاو ملاسو ءاطع نع رذنملا

 تدجو ( ةريبكت مم لعدب ةزائجلا ىلا ىهتنا اذاو ) هلو . ٩)فیعض هدانساو یدع نبا هاور سابع نبا نع

 لجرلا ىف نسحلا نع ثعشأ نع ذاعم انثدح : ةبيش ىلأ نبا لاق « ىناثلا لاتحالا یرقب وهو نسحلا نع رثآلا اذه

 نبا رصتخم ىفو . ةيكلاما ضعب اذه ىف فلاخلاو . ةريبكتب مبعم لخدي : لاق « الع نولصی مهو ةزانجلا ىلا ىهتني

 ۸( بیسلا نبا لاقو ) هلوق ٠ ىهننا نالوق ريبكستاا راظتنا وأ نيت ريبك- لا نيب قوبسملا لوخد ىفو : بجاحلا

 . افوقوم ةنع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ یاحصلا ماع نب ةبقع نع ىوق دائساب هانعم تدجوو < هنع ال وصوم هرأ

 ىبأ نب ىح نع ةيلع نب لی ۷ نع روصنم نب ديعس هلصو ( ةالصاا حاتفتسا ةدحاولا ةريبكتلا سنأ لاقو ) هلق
 : لاق ؟ اال ريبكشلا سيل وأ وا : سنأ لاق « امثال ربكف ىلص لجر : كلام نب سال ميرك نب قيزر لاق لاق قحا

 ىلامتو هناحبس هللا ىأ ( لاقو ) هلو . ةالصلا حاتفتسا یه ةدحاو نأ ريغ < لجأ مل عبدآ ريبكلا ةزحابأ اي
 هلوق ىلع فوطعم ( مامإو فوفص هيفو ) هلوقو . ةمجرتلا لصأ ىلع فوطعم اذهو ( مهنم دحأ ىلع لصت الو )

 هنآ هنع لقت ىبرعلا نيا ناف « كلام ىلع درلا دارأ ىراخبلا نأك : ىاطلغم طخ تأرق « ملستو ريبكت اهفو »
 ةريبه نب كلام ثيدح مدقت دقو . اهجو كلذل لعأ الو : لاق « ادحاو ارطس ةزانجلا ىلع نولصملا نوكي نأ تا

 « ابيرق هيلع مالكلا ىتأيسو « ربقلا ىلع ةالصلا ف سابع نبا ثيدح فنصلا دروأ مث . فوفصلا بابحتسا ىف
 اذه کارم : هلصحم ام هريغو طبارملا نيا نع القن ديشر نبا لاق « هفلخ انففصف انمأف  هلوق هنم ةمجرتلا عضومو

 فنصلا لوأف ۰ ةرابط ريغ ىلع زوجتف رافغتساو امل ءاعد ىه امن ] ةزائجلا ىلع ةالصلا نإ لوقی نم ىلع درلا بابلا
 « عيقبلا لا مج جرحا ال هدو ءاعدلا ضرغلا ناك ولو « ةالص ی هللا لوسر اها ىلا ةيمسنلا ةبج نم هيلع درلا

 « ةنونسملاو ةض ورفلا ةالصلا ىف عنصي اك هفلخ مهفص الو « هئاعد ىلع نيمأتلا ا دجساا ىف اعدلو

 نالا نع ال نادبالا ىلع اهنأ ىلع لاد كلذ لك اهنم للحتلا ىف هميلستو !محاتتفا ىف هريبكتتو ةالصلا ق هفوقو اذكو

 اروبط انل اه رت تلمحو « ثيدحلا قو . بألا € اوممتيف ءام اود لذ ¥ ىلاعت ی ممیتااب اهمالصيألا لاك نم لوق مجرالا )۱۱

 لعأ هاو ٠ هلع كمتثعي صصخ ايه سیلو + < صصخلا فح و ین .> سوصالا موس ذخألا ,بجاولاو ٠ € ءالا دج | اذإ



 زئانجلا باتک - ۳ ۱۹۳

 تسملل ةدامع اہآ ةلبجلا ضعب مو الكل دوج الو عوكد مف نكي مل اعإو 3 اف مالكا عانتما اذکو « هدجح و

 ةيلع نب مهاربا هقفاوو لاق « یعشلا نع الإ اه ةرابطا طارتشا ىلع قافتالاربلا دبع نبا لقن و . یهتنا كلذب لضیف

 نبا لاق  ذاش بهذم وهو كلذ ىلع امبةفاو ىربطلا رب رج نبا نأ هريغ لقن و . هلوق نم ريثك نع بغر نم وهو

 ةرابطلا طرش تابث] نم ه وطل - ةالص امت مسا نم باميلا ا ردص یا ثيداحألا - ىراخيلا لالدتسا قو : ديشر

 هتضراع ةيوغللا ةقرقحلاب كس ناو « دوجسااو عوكرلا مدع هضراع ىعرشلا فرعلاب كم نإ هنال « لاكشإ

 ةزاسا ةدارا دنع ديقلا ىلع قالطالا فقوتل كارتشالا یعدیف قالطالا ىف ردابتلا وتسي مو ةروكذملا طئارشلا

 الص اهتيمسا درجم هب ولطم ىلع یراخبلا لدتا و ۰ یا زاجا ىلع لا نيد ¢ دوجسلاو عوكرلا تاذ فال

 اهنم امهفذح ىف ةکسا ركذ مدقن دقو « دوجسلاو عوكرلا الإ طنارشلا عميمج دوجو نم هيلا مضنا اءو كاذ لپ

 امنوکو ةزانجلا ةالص ىلع ةالصلا قالطإ زاوج نايب یراخبلا ضرغ : ینامرکلا لاقو . لصالا ىلع امهادع ام قبف

 نم وه ام تایث اب ةراتو <« اب مالاو ةالصلا مسا قالطاب ةرات لدتساف < دوج و عوکر امف نكي مل ناو ةعورشم

 ) ةرابطلا نودي اهتدح مدعو 0 ملسلل اب ةمنسخ ریمکشل اب ةحتتفم و 3 اف ملكتلا مدع وحن ةالصأ صئاصخ

 تاذ اهنوكبو , اه ءاا بلط بوجوبو , ةمامإلاب ةيقحالا تايئإو ديلا عفربو هو ركملا تقولا دنع اهئادأ مدعو

 وهو < ةزانجلا ةالص نيبو ةصوصخل ا ناکرالا تاذ نی ك رتشم ظفل ةالصلا نأ هلصاحو : لاق .. مامإو فوفص

 فنهلا بولطمو < ىوقأ ديشر نبا ثحب نأ یخ الو . هريغ كاذب لاق دقو . همالك یبتنا امهف ةيعرش ةقيقح

 لعآ هللاو . مدقت اك اهصئاصخ نم م ام تايثاب لب ةدوكذملا ىوغدلا نود هتمدق اک لصاح

 : هنع لا ىطر تباث نب دیز لاقو . زانا عابتا لضف باپ - ۷

 « نذإ ةزانجلا ىلع انت ام : لاله "نم دی لاقو . كيلع یذلا تيضق دف تیلص اذإ

 طاریق هلف مَجر "مث ىلص نم نکلو

 ۲ وو اړ و در ili تاج ام ل و یک ی | فس

 درب ره اپآ نأ رم نا تدح : لوقي ان تعمس لاق م زاح ن رب رج ان دح ناهعنلا وب ضرو - ۱۳۳۳

 انيلع ةريره وبأ رثك أ : لاقف « طاريق لف ةزانج حبت نَم : لوق مهنع "لا یفر

 ربع نبا لاقف . هلوقي رب هللا لوسر تعم : تلاقو ةريره ابأ  ةشئاع ىنعي  ْتَقكَسْف - ۷۶۵

 هلا رمآ نم تعیض : تطرف « ةريثك لمي رارق ىف انطر دقل : اهنع هللا ضر

 عابتالا یبسم هب لصح ىذلا ردقلا نایب بابلا دوصقم هل صع ام درشز نبا لاق ( زئانجلا عابتا لضف باب ) هلوق

 ثيدحلا رثآو )2 تب اٿ نب ديز لوقب هردص كلذل و < لاج) وأ یذلا ثب دح | ىف ذا « طاريقلا هب زوحي ىذلا

 دقو ٠ هلمج نيبيل لکشلا ظفلا ىلع ةمجرتلا ىف ةفولأملا هتدامک هدوصقم ىف هنم حضوأ ناك ناو هدعب ىذلا ىلع روكذملا

 كانه دصق هنأكو« بايلا كم قلعت هلو «« ةزادجلاب ةعرسلاب اب قى عابنالا یمس» هل سصح ام نايب نم فرط مدقت

 .انه دصت نوکی نأ نكي و : لاق « كلذ نم معآ وهو عابتالا هب لصح ىذلا ام انه دصقو « ه:۳دآ ب ىثملا ةيفيك



 ۱۹۳ ۱۳۲۸۰۱۳۲۳ ثيدحلا

 :لاق . عومجا وأ ادرفنم ندا وأ ةدرفنم ةالصلا ليصحت ىلا ةلسو وه ۱۶] عابت الا ذ] دصقلا ف , لصحم ىذلا ام

 رجالا تايثإ ةجرتلا دارم : هلص# ام ريثملا نب نزلا لاقو . هيلع ةعسو همهف ةقدو فنصاا ةعا رب ىلع لدي هلك اذمو

 « بجاولا مسق ال هان ركذام لضفلاب دارلاف « ةيافكلا ىلع تابجاولا نم عابنالا نال < کا نييعتال هيف بيغرتلاو

 رضحو عيشو عبتا وأ ىلصو عبتا نا الإ لصح ال طاريقلا نال هدروأ ینلا ثيدحلا ظفال امیت عابنالا ظفل لمجأو

 عابتالا نال كلذو « هيلي یذلا بابلا ىف كلذل ةجحلا نايب ىتأ يس اک ةالص ريغب فرصنا مث عسيشو الثم عسبتا نا ال نفدلا

 ىلع بترا لصح مل دصقا) نع ةليسولا تدرجت اذاف « نفدلا امإو ةالصلا امإ : ندوصقم دحال ةلیسو وه امنإ

 لاق دهاجم قیرط نم روصنم نب دیعس یورو . هتين بسحب ام لضف كلذ لءافل لص نأ یجرب ناك نو ؛ دوصقلا

 لاتو) هلو .« عوطعتلا ةالص نم لضفأ ةزائجلا عابنا » هنع قازرلا دبع ةياور قو «لفاوملا لضفأ ةزانجلا عابتأ د

 ىلع متيلص اذا ر ظفاب هنع ةورغ قيرط نم روص:ه نب دهس هلصو (كيلع ىذلا تيضق دقف تيلص اذإ : تباث نب ديز

 0 ىلع تيلص اذا و ظفاب نکل « قازرلا دبع یا اذکو « ابلهأ نیب و اهنيب |ولفن کیلع ام متيضق دقف ةزانجلا

 تدر ناف , ترا قح تيضق دق هانعمو هدارفالا ظفاب جولا اذه نم ت نآ نبا هلصوو « 0 لع ام تيضق دقف

 (طاريق هلف عجر مث ىلص نم نکا و انذ] ةزانجلا ىلع الع ام : لاله نب ديمح لاقو) هلو ۰ رج أ ةدابز كلف عابت الا

 آور لكل ءاغتب ا ضح وه ام عابتالا نأب ةراعتسا ةجرتلل هتبسانم : رينا نب نيزلا لاق « هنع الوصوم هرأ :

 : تلق . مهنم فذإلا ىلع هلبق فارصنالا فقوتیل قح هيف مهل نوكي الف تیما ءايل وأ قح ءاضق یرجم یرج ال

 ااو ناريمأ » لاق ةرب ره ىلأ نع بيعش نب ورمع قي رط نم قازرا دبع هجرخأ ام ىلع درلا دارأ ىراخبلا نأكو

 عطقنم اذ مهو« ثيدحلا ءابلو نذأتسي ىتح عجرب نأ هل سيلف الع ىلصي ةزانجلا عم نوكي لجرلا : نيريمأب ٠

 دوو قاغا هلق نرو نع ةبيش ىلأ نا هجرخأ و , مهار ب رز لرف نع ها قاذرلا ديع یورو « فوقوم

 ةريره ىلأ ثيدح نم ءافعضلا ىف ىلبقعلا هجرخأو « لاقم هيف داسا را زبلا هج رخأ رباج ثيدح نم اعوفرم هلثم

 نم لمحل ةزانج عب نهد اعوف مم ةرب ره ىبأ نع نره نب هللا دبع قبراع نم دمأ یورو ‹ فیعض دانساب اعوف م

 لوق ىوتفلا 5 ظعم هيلع ىذلاو . فريعض هدائساو « نيطاريقب عجد هل نذؤي یح دعقو اهربق ىف اثحو اهولع

 قرطلا عسيمج ىف اذک ( رمع نبا ثدح ) هلق اپ ىح فرصنب ال هنأ كلام نغ کحو « لاله نب ديح

 نع رمع نبا ثدح نم ةيمست ىلع عفان نع قرطلا نم “ىش ىف فقأ مو « لوپجل ءانبلا ىلع ةلمهملا مضل « ثدح د

 نم *یش ىف سیل و « ةريره ىلأ نع عفان ةمجرت ىف هعج ىف یدیملا و فارطالا باحعأ هدروآ دقو « كاذب ةريره ىبأ

 ىف اممرص كلذب رع نبا ثدح نم ةيمسن ىلع تفقوو « المتحم كلذ ناك نإو “)هم حم هنأ ىلع لد ام هقرط

 بحاص ىلدملا بئاسلا وأ وهو ةددشم ىلوآلا نيتدحومو ةمجعم بابخ وهو سم حي ىف اههدحأ : نيعضوم

 ره نب هللا دبع دنع ادعاق ناك هنا ه هيب أ نع دعس نب رماع نب دواد قيرط نم هظفاو « ةبك هل نإ ليق ةروصقلا

 . ثيدحلا رکذف ؟ تربره وآ لوقب ام عمسآ الأ « رمع نب هللا دبع اب : لاقف ةروصقلا بحاص بايخ علط ذإ

 ترک ذف ةبلس وبأ لاق « ثيدحلا رکذف ةريره ىبأ نع ةداس ىلأ نع ورع نب دم قيرط نم ىذمرتلا عماج ىف ىتاثلاو

 )١( هنم هع هةخل فو «

 ىزانلا حت م ۳ ج۲۵ - م



 ز انا باتك - ۳ ۱۹€

 مال ىنلا هيف رکذ مل قرطلا عیج ىف اذك ( عبت نم لوقب ةريره اب نأ) هلو 5 ةشلاع ىلا لسرأف رمع نبال كلذ
 ىف ةناوع وبأ هجرخآ نکل « هيف ىراخبلا خيش ناعنلا ىبأ نع دشار نب مهارب]إ قيرط نم ليعامسإلا هجرخأ اذكو
 ناميش نع ىرتسنلا نعو ؛ ناهنلا نأ نع ةيمأ ىبأ نعو « ليعامسا ن یسومنع ترا ا نب یدېم نع هحیګ
 حبت نم : لوقت ب هللا لوسر تمس لوقي ةريره اأ نإ رع نبال لیق » لاق عفان نع مزاح نب ريرج نع متال
 رهاظلاف  كلذک خورف نب نابيش نع سم هجرخأ دقو « قايسلا نا نيبي لو هرک ذف « رجالا نم طاريق هلف ةزانج
 لات . فاقلا رسك, طاريقلاو . « رجالا نم ه هتياور ىف ملم داز ( طاريق هلف ةزانج عبن نم ) لوق ٠ هل قاوسلا نأ
 . قناد فصن طا ریقلاو : لاق ءاب هفيعضت فرح دحأ نم لديأف طیرارق هعمج نال ديدشتلاب طارق هلدأ : ىرهوجلا
 بحاص امأو . مردلا نم اءزج رشع ىنثا نم اءزج طاريقلا نوكي اذه ىلمف . مردلا سدس قنادلا : كلذ ىلق لاقو
 ةعبرأ نم ءزج ماشاا فو < دالبلا رثك أ ىف هرشع فصن وهو « رانیدلا ءازجأ رم ءزج طاريقلا : لاقف ةياهلا
 . رانید رشع فصن وأ مرد سدس فصن طاریقلا : لوقي ناك هنأ ليقع نا نع ىذوجلا نبا لقن و « اءزج نيرشعو
 ‹ كلذ نم طاریف هيلع لصللف . هب قلعتي ام عیجو هلسغو هزيبجت ىف تيملاب قلعتملا رجالا ىلا رادقملا اذ. ةراشالاو
 , هقلب اقم ىف لمعلا لمعيو طاريقلا فرعي ناسنالا ناك ال میفل ابیرفت طاريقلا ركذو . طاريق نفدلا دهش نملو
 نالحي قيرط نم رازبلا ىور دقو « ديعبب لاق ىذلا سيأو . ىهتنا معي اع لئلا هل برضو فرعي ام سنج نم دعو
 ناف « طاريق هلف ماع ىلص ناف « اطاریق هلف اهعبت ناف « طاريق هلف اهلهأ ىف ةزانج یتا نم » اعوفرم ةريره ىلأ نع
 طررارةلا رداقم تفلتخا ناو اطاريق ةزانج لا لامعأ نم لمع لكل نأ ىلع لدب اذرف « طاريق هلف نفدت ىح اهرظتاا
 ابنوکل ركذلاب نفدلاو ةالصلا ىطاريق صخ ام : لايف اذه ىلعو « هتلومسو لمعلا كلذ ةةشم ىلا ةبسنلاب امس الو
 حييحملا ىف ینلا ثيدحلا قايس رهاظ فلاخم اذه نكلو « لناسو اهئاف تيملا لاوحأ قاب فالخ « نب دوصقلا
 اذه نع باجيو ‹ طقن « نيطاريق اهنفد نم غرفیو املع لی یح هیت نمل نا » هيف ناو ناء الا بانك ف مدقتملا

 درو دقو « اق رتفاف تملا اهلا جاتح ىلا لامعالا رشاب نمل لقد نه ركذ ىذلاو « دهش نمل نيروكذملا نيطاريقلا نأب
 فرعت م ناو ةلمجا ىف ءزجلا ىلع لمع ام اهنمو  فراعتلا طاريقلا ىلع لمح ام اهنف : ثيداحأ ةدع ىف طاريقلا ظفل
 لاتو . طاريقب ةاش لک ىنعب : هخویش ضعب نع هجام نبا لاق « طيرارقلاب ةكم لهال انغ ىعدأ تنك  اعوقرم ةريره نأ ثيدحو « طاريقلا امف ركذي ادلب نوحتفتس نأ د اعوقرم كلام نب بمک ثيدح لوألا نف . ةبسنلا
 كثيدحو ءاطاريق اطاريق اوطعأ , ةاروتلا اوتوأ نيذلا ىف رمع نبا ثیدح لمتحا نمو . کم لبج طيرارق : هریغ
 ثيدح ىف طاريقلا رادقم نيبعت ءاج دقو « طاريق موب لك هلمع نم صقأ الك ىنتقا نم » ةريره بأ تیدحو « بابلا
 نم طسوالا ىف ىنارطلاو دمحأ دنع ةباور فو . هيلي ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا قأيس اک دحأ لثم هنأب بابلا
 ملی ال رغ ر و والا لقب ها لثم لب ال : لاق ؟ هذه انطب رارق لثم هللا لوسر اب : اولاق ١ رع نا ثپ دح
 ىبرعلا نبا لاقو . لء هللاو اهلب اقم فيفختو تانسحلا مظعت حراشا ةداع نال امہ وات نيثيدحلا ىف طاريقلا رك ذ نم
 نم جرت ةرذلا تناك اذاف « طاريقلا تلث ةبحلاو ةبح نم !ءزج نب رشعو ةعب رأ و فلا نم ءزج ةرذلا : یضاقا
 ءانتفا ىف طاريقلا : هريغ لاقو . الف تآمسلا طاريق امأف  تانسلا طاريق ردق اذهو : لاق ؟ طاربقا اب فيكف رانلا
 ءزج بابلا ثيدح ىف طاریقااب دارلا نأ ىلا رثكالا بهذو . مويا كلذ ىف هل ىنتقملا لمح ءا زجأ نم ءزج بلكلا



 ۱۹۵ ۱۳۲ - ۱۳۲۲ ثيدحلا

 ريسفت « دحآ لثم و هلوق : ىيطلا لاق « دحأب طا ريقلا هلیثمتب مغل مب ىلا ارق دقو « هللا دنع ةمولعم ءازجأ نم

 طاريقلا ظفا نال كلذو « رجآلا نم ريك بيصنب حجري هنأ هنم دارلاو « طاريقلا ظفا ال مالکسلا نم دوصقلل

 نب نيزلا لاقو . «دحآ لثم ه هلوقب هنم دارلا رادقاا نيبو < رجالا نم » هلوقب نوزولا نیبف ؛ نیوج و نم مهم

 هقح ىف لاق ىذلا هنال « ابح ةنمولا سوفناا ىلا اهرثك أو اقاخ لابجلا مظعاب نايعلل هلثف باوثلا مظعت دارآ : بلا

 ركذلاب طاريقلا صخو « هتفرعم ىف مرثك أ كرتعب نيبطاخلا نم بيرق اضيأ هنالو . یهتنا ءهبحنو انہ ليج هنا د

 لدتساو . لمعلا لياقتب رجآلا ليلقت نم ةداعلا ىرجم كلذ ىرج وأ « تقولا كلذ ىف ةراجإلا هب عق ام لقأ ناك هنال

 نبا لاق . اسح عابتالا ةقرقح وه كلذ نآل « اپمامآ ىثملا نم لضفأ ةزانجلا فلخ ىثملا نأ ىلع « عبت نم » هلوقب

 نوکب نأ نم معأ وهو «ةبحاصملا ىأ ىونءملا عابنالا ىلع اند عابتالا اولح امام ىثملا اوحجر نیذلا : ديعلا قيقد

 ۰ ىهتا احجار مدقتلا بابحتسا ىلع لادلا ليلدلا نوكي نأ ىلا جاتح زا اذمو « كلذ رغ وأ ابفلخ وأ ابمامأ

 . هثداعإ رع ىغي ام كلذ ىف ءالعلا فالتخا انرکذو « ةزانجلاب ةعرسلا باب » ىف كلذ ىلا ةراشالا تمدقت دقو

 لقني مل هنوکل كلذ لاق وأ « وهلا هيلع یفخ لب ٠ رمع نبا همهتي مل : نيتلا نبا لاق ( ةريره وبأ انیلع ثك أ ) هل

 ناب دقو « ىراخبلا ةياور قايس ىلع دوج ىتاثلاو . هنا و ةيأرب لاق هنأ نظف « هعفر هنأ ةرب ره ىبأ نع هل

 شک ه هلوق : یامرکلا لاقو . اضرآ سم دنع ةربره ىلأ نع بابخ ةياور ىف اذکو « هعفر هنأ لسم ةياور ىف نأ

 ٠ یهتنا رمالا ضمب هيلع هبتشي نأ هتاياور ةرثكل ىثخ هنآك « ثيدحلا ةرثک ىف وأ رجالا ركذ ىف ىأ ءائيلع

 دنع نحرلا دبع نب ديلولا ةياور ىفو « همظاعتف ربع نبا كلذ ابق » روصنم نب ديعس دنع ةلس ىنأ ةباور ىف عقوو

 . « إب هللا لوسر نع ثدح ام رظنا ةريره ابأ اب : رمع نبا لاقف د حی دانساب دحأو ددسمو اضيأ ديعس

 قيرط نم ىليءامسالا هاور دقو . املهعتساف كش هنا ک ء ىراخبلل« یعب د ظفا ( ةريره ابآ ةقئاع یعب تقدصف) لۆ

 يأ ةارر ىفو «ةريره ابأ تقدصف الأب ةعئاع لا رمع نبا ثعبف » ملم ةياور ىو . اهلقي لف هخيش ناهنلا ىلأ

 بابخ ةياور فو «قدص : تلاقف كلذ نع الأف ةشئاع ىلا لسراف « رع نبال كلذ ركذف » ىذمرتلا دنع ةلس

 أمي هريخيف هيلا عجرب مث ةر ره ىلأ لوق نع امار ةغئاع ىلا اب ابخ رمع نبا لسراف » للم دنع ةروصقاا بحاص

 دنع نمحرلا دبع نب ديلولا ةياور ىف عقوو « ةريره وأ قدص ةثئاع تلاق : لاقن لوسرلا هيلا عجر ىتح « تلاق

 ته هللا كد « نيتمؤألا مآ اب : ۵ لاقف ةثئاع ابنآ ىتح اقلطفاف هديب ذخأف ةربره وبأ ماقف د روصنم نب دیعس

 ةشلاع ربخ رع نبا ىلا عجر ال لوسرلا نأب اهبنيب عمجبو . « معن مهللا ١ تااقف هركذف « لرقي هني هللا لوسر

 ۸ : ةريره وبأ لاقف » دياولا ةياور ىف دازو « ةيفاشم ةدئاع نم كلذ هممسأف ريع نب | ىلا یشف ةريره ابأ كلذ غلب

 ةكأ ی هللا لور نم بلطأ تنكح امو « قاوسالاب قفص الو ىدولا سرغ لب هللا لوسر نع ىنلغشي

 ىف انطرف دفا ) هلِهَق . <« هثیدع انلعأو عقل هللا لوسرل انمزلآ "تشک » ربع نبا هل لاق« اهنملعي ةلك وأ اهنمعطي

 ماس نع باهش نبا قيرط نم هتياور ىف ملسم كلذ نيب « نفدلا روض> ىلع ةبظاوملا مدع نم ىأ ( ةريثك طيرارق

 . هركاذف لاق < ةر ره ىلأ ثيدح هخاب الف < فرص مث ةزادجلا ىلع ىلصي رمع نا ناك و لاق رمت نب هللا دبع نبا

 بارهاسا هيفو ۰ معدق ضعب ىلع مهضعب ءالعلا راكنا نآو « ظفحلا ىفة رب ره نآ زم ىلع ةلالد ةصقلا هذه ىفو

 ثيدحلا ىف تبثتلا نم هيلع ةباحصلا ناك ام هيفو , ظفح مل نم راكناب ظفاحلا ةالابم مدعو هلع ىلا لمي م ام املا



۱۵۹۰ 
 زب اجلا باتک - ۷۳ ۱

 لمعلا نم هتاف ام ىلع هفسأت و لعلا ىلع هصرح نم رم نبا ةليضف ىلع ةلالد هيفو « هيلع بینا و هيف زرحتلاو ىوبلا
 ىأ هللا مآ نم تطرف » خسنلا ضعب قو « قرطلا عيمج ىف اذك ( هللا مآ نم تعيض : تطرف ) هلوق . حلاصلا
 رسف نآرقلا نم ةلکتقفاوو ثيدحلا نم ةبيرغ ةلک ريسفت دارأ اذا فیصلا ةداع هذهو . هبشأ وهو « تعيض
 عقو : ( ةلکست ) . « ةريثك طيرارق انعیض دقل و ظفلب ةروکذ لا ماس ةياور ىف درو دقو « نآرقلا نم ىلا ةملكلا
 ءءاربلاو <« لسم دسنع نابوث ثيدح نم : ةشئاعو ةريره ىبأ ريغ ةباحصلا نم ةرشع ةياور نم بابلا ثيدح ىل
 . حامص ةسخلا ءالؤه ديناسأو ةناوع ىلأ دنع دوعسم نباو « دمحأ دنع ديعس ىبأو « ىئاسذلا دنع لفغم نب هللا دعو
 طسوالا ىف ىناربطلا دنع سئأو ٠ بعشلا ىف قبلا دنع سابع ناو « هجام نبا دنع بمك نب "لأ ثيدح نمو
 ةسخلا ءال وه دیناسآ نم لک قد لامعالا لئاضف یف هموجنز نب ديمح دنع ةصفحو « یدع نبا دنع عقسالا نب ةلثاوو
 اذه لي ىذلا بابلا ىف ثيدحلا ىلع مالكا ىف ةدئاز ةدئاف نم امف ام ىلا ریش سو ف

 نفدت یتح رظتنا نم اپ - ۸ ا 2

 هيبأ نع یربقل دیعس نا نب ديعس نع بذ یآ نا ىلع تأرق : لاق ٌةمسم س للا ليع اشم بم ۵

 و ىلا 0 : اقف 2 421 یر ةريره اب لاس هنأ

 قا لع یک دحو باپش نا لاف شوت ا ىلأ ىثدح لاق ديعس نب 5ك 6 ا اشو

 نمو ا هلا 7۳ تح رانا اد نم » و هللا لوو لاق : لاق هنع ها یر ةريره اأ نأ جرعألا

 « نيميظملا نیا للم : لاق ؟ ناطاریقلا امو : ليق . ناطاريق هل ناك 00 د
 ىف ركذ ام ءانغتسا ام] « نم ه باوج فنصملا ركذي مل : رينملا نب نيزلا لاق ( نفدت ىتح رظتنا نم باب ) هلق
 ىف وه اک دوبشلا ظفل نع لدعو : لاق . عابتا نع الخ نإ راظتنالا درجمب قاقحتسالا تابثإ ىلع افقوت وأ را
 كلذو « مهنومل یدصتلاو تيما لهأ ةدضاعم وه اإ دوهشلا نم دوصقلا نأ ىلع هبنیل راظتنالا ظفل ىلا ريخلا
 . ةدئاف رثك أ ومف « ةدهاشلا نم مآ هن وكل راظتنالا ظفل راتخا هنأ ىل رمظي ىذلاو . ىبهتنا ةربتعملا دصاقملا نم
 ىف عقو راظتنالا ظفلو « هب ةدهاشم اب درا ولأ ظفللا رسفیل راظتنالا ظفلب هقرط ضعب ىف درو ام ىلا كلذب راشآ و
 ۸ ىتلا تایاورلا ضعب ىف قیرطلا هذه تعقوو . اهظفل ركذي لو اهدنس یراخبلا قاس دقو < لسم دنع رمعم ها ور
 ىنعي ( هيبأ نع) هلق . ىنعقلا وه ( ةبلسم نب هللا دبع انثدح ) هو ۰ اضرأ بابلا اذه ىف یراخیلا نع انا لصتت
 باوصلاو : تلق . قرطلا ضعب نم طقس هنأ ىنامركلا ىحو « قرطأا عيمج ىف تباث وهو ىربقملا ناسيك ديعس ابأ
 « هيبأ نع » هلوق طقس معن « بئذ ىنأ نا قيرط نم امهريغو ىليعامسالاو هبوهار نب قع هجرخآ اذکو . هتابثإ
 مل ه وج ز نب ديمح دنع رشعم دو ةييش یآ نبا دنع قحح] نب نمرلا ديعو ةناوع ىبأ دنع نال نبا ةباور نم
 : ةريرهابأ لاس هلا » ليعامالا دنع هظفل و « دیعس ىنأ ةياور ظفل ىراخبلا قسد ل : (هيبنت ٠) ىربقملا ديعس نع

 طاربق هلف املع ىلصي ىتح اهلهأ نم ابعبت نم : لاق , ب هللا لوسر لاق ام كربحأس : لاقف ؟ ةزانجلا ىف یغینپ ام
 لاق ىأ ردقم ىلع فوطعم وه ( نمحرلا دبع ىنثدحو ) هلق . « ناطاريق هلف اهنم غرفي ىتح اهعبت نمو < دحآ لثم
 ماللاو « هيلع » ینپمشکلا داز (ىلصي یتح) هلق . اذكب جرعالا نحرلا دبع ینئدحو .اذکب نالف ىنثدح باهش نیا



 ۱۹۷ ایام
 دوجو ىلع فقوتم طاریقلا لوصح ناف اببلع ةلوم حتفلا ةياورو « اهرسكب تایاورلا ضعب فو « ةحوتفم شک لل

 یداخبلا خيش بيش نب دمحأ نع خئاصلا ىلع نب دمع قيرط نم قببللو  هربرقت مدقت اک هل لصحم ىذلا نم ةالصلا

 ءادتبا ةياورلا هذه ىف نيبي لو ۰ ساو نع بهو نبا قيرط نم ملسم دنع وه اذكو « اہلع ىلصي ىتح » ظفلب هيف

 جرخ نم » مم دنع بايخ ةياور ىفو « ابلهأ نم » لاق ثيح یربقلا ديعس ىنأ ةاور ىف هنايب مدقت دقو « روضحلا
 نمي صتخ طاريقلا نأ ءاضتقمو « ابلهأ نم ابعم یشف , ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح ىف دمحألو « اهب نم ةذانج عم

 لصحم طاربقلا نأ ىل ربظب ىذلاو « هريغو ی طلا بحلا حرص كلذ و « ةالصلا ءاضقنا ىلا مالا لوأ نم رضح

 الم عيش نم طاريق نود طقف ىلص نم طاريق نوكي نكل « املا ةليسو ةالصلا لبق ام لك نال طقف لص نا اضيأ

 ۰ توافتت طیرارقلا نأ ىلع لدي حا لكي امفرغصأ » ظفلر ةر ره ىنأ نع اص ىنأ قبرط نم ةياورو « لضو

 نب عفان ةياور ىفو « طاريق هلف اهعبتي لو ةزانج ىلع لص نم » ملسم دنع ةروکذ لا ما ىبأ ةياور ىف اضيأ عقوو

 عقب مل ناو طاریقلا لصحت ةالصلا نأ ىلع لدف « طاريق هلف عبتی لو لص نمو » دحآ دنع ةريره بأ نع ريبج
 لاق . ثح هيف ؟ نفدلا طاریق ىف اذه ريظن ىتأي لهو ۰ ةالصلا دعب ام ىلع انه غابتالا لمح نأ نكمب و « عابتا

 عيت نم » ظفلب ناميالا باتك ىف ةريره ىبأ نع نيريس نب دم قب رط ىلع مالكلا دنع ىراخبلا حرش ىف ىوونلا

 . ثيدحلا « نيطاريقب رجالا نم عجرب هناف اهقد نم غرفيو اهلع یلصی ىتح ابعم ناكو اباستحاو اناميإ لسم ةزانج

 ربشلا ىلا بهذو الثم ىلص ناف ۰ نفدت ىتح قيرطلا عيمج ىف امعم ناك نمل نالصح امن] نيطاديقلا نأ اذه ىضتقمو

 « موهفملا قيرط نم الإ كلذ ىضتقي ام ثيدحلا ىف سيلو . ىهتنا دحاو طاريق الإ هل لصحم مل نفدلا رضخ هدحو

 اوبأ نيذلاو « طاريقلا توافتب ذئنيح عمجيو . امدقم ناك هدحو نفدلا دوهشل طاريقلا لوصحت قوطنم درو ناف

 نفدلا دهشی مو لصي ملف عییشتلا ىلع رصتقا نم نأ ثيداحألا عيمج ىضتقم معن , ديقملاو قلطلا باب نم هواعج كلذ

 . فيعض كلذ ىف ءاربلا نع هاندروأ ىذلا ثيدحلا نکل ۰ ليقع نبا نع اهانمدق ىتلا ةقيرطلا ىلع الإ هل طاريق الف

 لعف نم جرخيف هيف ةينلا قبس ىعدتسي لمعلا ىلع باوثلا بترت نآل هنم دب الف باستحالاو نامإلاب دييقتلا امأو

 فذسحب قرطلا عيمج ىف ذك ( دهش نمو ) هلوق . لع هاو ةاباحم ا ليبس ىلع وأ ةدرجلا ةأفاكملا ليبس ىلع كلذ

 «ةالصلا طاريق ريغ املأ هرهاظ ( ناطاريق هلف ) هلوق . « اهدهش نمو » املا ترشآ ىتلا قپسلا ةياود فو « لوعفلا

 نكل « دياولا ىبأ ىضاقلا نع نيتلا نبا هاكحو نيمدقتملا ضعب مزج كاذبو « تاياورلا رثك أ قايس رهاظ وهو

 ةياور كلذكو , طقف ناطاريق نفدلا نمو ةالصلا نم لصاحلا نأ ىف ةحرص یهو كلذ أي نيديس نبا ةياور قايس

 لك « رجأ نم ناطاریت هل ناک یتح ابعبت مث اهتيب نم ةزانج عم جرخ نم » ظفلب لسم دنع ةروصقلا بحاض بابخ

 ؛هانعع ىاسنلا دنع ةريره فأ نع ىعشلا ةياور كلذكو « طاريق هل ناك عجر مث املع یلص نمو « دحأ لثم طاريق

 جرعالا ةياور ىنعمو « ناطاریق عومجم ا نأ ىف ةحمرص نيريس نبا ةياور :یوونلا لاق .ريبج نب عفان ةياور هوحنو

 نمو « ليللا فصن ماق ام أكف ةعامج ىف ءاشعلا لص نم د ثيدح لثم اذهو « لوالاب ىأ ناطاريق هل ناک اذه ىلع

 طاديقلا لوصح نأ هرهاظ ( نفدت ینح) هلو . ءاشملا ةالص مامضناب ىأ « هلك لیلا ماق امب ا ك-ف ةعامج ىف رجفلا لص

 ليقو « دحللا ىف عضولا درجمب لصح لیقو « مهريغو ةيعفاشلا دنع هجوألا حصأ وهو « نفدلا غارف ىلع فقوتم

 قب رط نم سم دنمف  ةداي لا لوالا حجرتبو ؛ كلذ لكب رابخالا تدرو دقو ؛ بارلا ةلاهإ لبق نفدلا ءاتنا دنع



 رئانجلا باتک - ۳ ۱۹۸
 ىلأ ةياور ىف هدنع اذکو « دحللا ىف عضوت یتح » یرخلا ىفو « اهنم غرفي ىح » هنع نيتياورلا یدح] ىف رمعم

 دنع محارم یآ ةلاور ىفو « ابنم غرف ىح د یهشاو ن ریس نبا ةياور قو « ملا ىف عضوت ىح د ظفلب مزاح

 دنع )ضایع نا ةياور قو « اهنفد یضةی ىح » ىذمرتلا دنع ةبلس ىنأ ةياور قو « اهؤاضق ىضقي یتح , دمحأ

 نم لكب طاريقلا لوصح لمتح و . كلذ ىف تاءاورلا حرصأ یهو « بارتلا ىأ « الع یوسي ىتح » ةناوع ىبأ

 « هل لوقملا الو لئاقلا ةياورلا هذه ىف نیمی ل ( ناطاريقلا امو لبق ) هل ۰ مدقت اک طازیقلا توافت نکل كلذ

 لمس » ناو ثيدح ىف هدنعو « هللا و امو لبق » لاقف هذه جرعالا اور ىف لسم قاثلا نير دقو

 تلق » هظفل و ةريره ىلأ نع محارم ىبأ قيرط رم ةناوع وأ لئاقلا نيب و « طاريقلا نع ب هللا لوسر
 نيلبجلا لشم) هلق . كلذ نع ةريره ابآ لأس اضيأ 0 اأ نأ لسم داع عقوو « « هللا لورا طارثا امو
 ةبيش ىلأ نبا دنع نجرلا دبع نب دیلولا ةءاور قو « دحأ لثم  هریغو نيريس نبا ةياور ىف نأ قبس ( نيميظعلا

 دنع عقوو . دمحأ دنع ديعس ىنأو یاسنلا دنع ءاربلاو لسم دنع نابوث ثيدح ىف اذكو « دحأ ليج لثم طاريقلا »

 لاص ىبأ ةباور ىف نأ مدقتو « دحأ نم ظعأ امهنم دحاو لك رج الا نم ناطاريق هلف » عشا قيرط نم ىئاسنلا

 راشأ هنأك ءاذه دحأ ن نم ظعأ طاريقلا  هجام نبا دنع بهك نب فأ ةياور ىفو « دحأ لثم امهرغصأ د اسم دنع

 موب هنازيم ىف امبفخأ رجآ نم ناطارق هل بتك» ید نا دنع ةلثاو ثیدح قو < ثيدحلا ركذ دنع لبجلا ىلا

 ىلع بترملا باوثلا ةنز هب دارملا نأو دحآ لب ليثقلا هجو نایب ةباورلا هذه تدافأف « دحأ لج نم لفثأ ةءايقلا

 ىلع ضحلاو « هرمأب مايقلاو « تيملا دوهش ىف بيغرتلا مدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابلا ثيدح فو . لمعلا كلذ

 ريدقت هيفو « هتوم دعب هرمأ ىلوتي نا باوثلا ريثكت ىف لسال هع رکت و هللا لضف مظع ىلع هیبنتلاو « هل عاتجالا
 أ هللاو . هتقيقح ىلع امل و ماهفالا ابیرقت امإ نا زوالا ةبسنب لامعالا

 زانجلا ىلع سا مم نايبصلا ةالص صاب - ٩

 واریماا قاحسإ , ان دح ةدقاز انیدح رریکسب ىبأ "نب یجب امتدح" مهار ی فوت اشم - ۱۳۹

 - تتفد وأ - نفذ اذه : را ارق ليلا لوسر ىنأ » لاق امهنع هللا "یفر سابع نا نع راع نع

 « اهملع لص 2 ”هقلخ انفصف : اهنع هللا ىر سابع ا E رابلا

 ىلع ىنلا عم هتالص ىف سابع نبأ ثيدح هيف دروأ ) زانجلا ىلع سانا عم نايبصلا ةالص باب ز هلو

 حم نایبصلا فوقو ةيهيك نايب ىلوآلا ةمجرتلاب دافآ : ديشر نبا لاق « با وبأ ةثالث لبق همجوت مدقت دقو « ربقلا

 ةمجرتاا هذ دافأو < مف ناو ابق هقاس ىذلا ثيدحلا ىف هلوقل < مع نورخ ات ال مم نوفص مهنأو لاجرلا

 هذه رخأو هيلع صيصنتلا دارأ نکل انض هيلع لد لوألا ناك نإو وهو ۰ زئانجلا ىلع نايبصلا ةالص ةيعورشم

 معأ هللاو . « ةزانج عبت نم » هلوق ىف نولخاد نايبصلا نأ نيبيل زئانجلا عابتا لضف نع ةجرتلا

 دحسلاو يلصلاب زنا ىلع ةالصلا تيسإب - ۰

 )١( سابع نبا » ةطوطخلا ةخذلا ف «



 ۱۹۹ ۱۳۲۹ - ۱۳۲۷ ثيدحلا

E 0هم یاو بيسلا نب لوعم نع بارش دنا ن ليقع نع ثيللا اح ريكس ن ی شو ۷ ةَ وأ 1 8  

 تام یذلا موي ةشبلا بحاص "یشاجنلا بلا ؛لوسر انل یمن » لاق هنع لا ىذر ةربره ىبأ نع هاثّدح امهنأ

 1 أل اورفغتسا : لاقف هيف
 فكم نا نإ » لاق هنع هللا یضر ةريره ابأ نأ بيسملا نب ديعس ین دح لاق باپش نبا نعو -- ۸ ل 3 و و ه6 523

 3 لو هع 1

 0 ا هيلع رب 3 ٠ لبصلاب مم فص

 رع نع عفان نع ةبقع نب ىموم ادئذح َةرْبَص وبأ ان دح | رذنلا "نب نب مهار را اشزم - - و

 قبر ا ر.
 4 امج رف أمهم رف ؛ ايتر ةأرماو مهنم لج رب بكم ینا لا اوماج دولا نا » امهنع "لا يضر

 جسما دنع رانج

 ي
b>6  

 E E ۰ ۱ عمم

 [ ۷۰۸۳ ۰۷۳۳۲ 67۸۵۱ ۰ 1۸1۹ 02£ ‹ ۴۹۴ ىف هفارطآ - ۱۳۲۹ ثیدحملا ]

 ال وأ ىلصملاب تيملا نوکل فنصاا ضرعتی مل : ديشر نبا لاق ( دجسلاو ىلصملاب زئانجلا ىلع ةالصلا باب ) هلق
 ةيطع مأ ثيدح نم ضیا ىفو نيديعلا ىف مدقت ام لیلدب دجسملاب ىلصملا كح قحلأو ابثاغ ناك هيلع لصلا نال

 دقو « كلذ ىوس ام هب قحليو هيف بنتحي نأ ىغبذي امف دجسملا كح ىلصالل نأ ىلع لدف « ىلصملا ضيحلا لزتعيو د
 ىلع فوطعم وه « باهش نبا نعو » انه هلوقو . باوبأ ةسمخ لبق یشاجنلا ىلع ةالصلا ةصق ىف ام ىلع مالكلا مدقت
 مجد ىف رمع نبأ ثيدح فنصلا دروأ مث . باوبآ ةثالث دعب ریبکسلا ددع ىلع مالكلا ىتأيسو « هب ردصملا دانسإلا

 نأ بيبح نبا نع لاطب نبا کحو . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا باتک ىف السرب يلع لكلا نامو نبدوپل
 نأ لمتحیف الاو لاق ام تبث ناف « ىنا قرشملا ةرج ةيحان نم مقلب ینلا دجسمب اةصال ناك ةنيدملاب زئانجلا ىلصم
 « مجرلا هيف اب ناكم ىوبنلا دجسملا دنع نكي مل هال ءاقستسالاو ندیم ذختلا ىلصملا انه دجسلاب دارلا نوكي

 املع ةالصلا ۰ دعم ناکم زانجلل ناك هنأ ىلع روك ذأ رمع نا ثيدح لدو « ىلصملاب امار ات

 . زعآ هللاو . زاوجلا نايبل وأ ضراع مال ناك دجساا ىف زنانبا ضعب ىلع ةالصلا نم عقو ام نأ هنم دافتسي دقف

 نب لیبس ىلع متلي هللا لور ىلصام د ةشاع ثب لح هب وقر و « دجسلا ىف زانجلا ىلع ةالصلا ةيعو رشم ىلع هب لدئساو

 ةفينح وبأو بئذ ىلأ نبا ههركو « ىنبجعي ال : كلام لاقو « روهمنا لاق هبو « لسم هجرخآ « دجسلا ىف الإ ءاضیپ

 جراخ ناك هنأب ليوس ىلع ةالصلا اولمحو < ثرولتلا ةيشخلف مهنم هتراوطب لاق نم اماو# تساا ةساجنب لاق نم لكو

 دورلاب اهرمأ املع اورکنآ ال كلذب تلدتسا ةشئاع نال رظن هيفو « اقافتا ئاج كلذو هلخاد نولصملاو دجسملا

 ىلع كلذ اوركنأ نيذلا نال كلذ كرت ىلع رقتسا لمعلا نأب مهضعب جتحاو « هياع لصتل اهترجح ىلع دعس ةزانحي
 دقو « هوسن ام تظفح اهنأ ىلع لدف اهل اويلس راكنإلا كلذ ترک ال ةشئاع نأب درو « ةباحصلا نم اوناک ةشئاع

 يف داز « دجسلا ىف رمع ىلع ىلص ابیبص نأو « جملا ىف ركب ىبأ ىلع لص رمع نا د هريغو ةبيش ىنأ نبا ىور

 كلذ زاوج ىلع عامجالا یضتقب اذهو بلا هاج دجسلا ین ةزانجلا تعضوو د ةباور



 زانم لا باتک- ۳ ۳

 زر دعا داننا نمد رکن اه: یا تا

 اومسف « تفر م نس و ربق ىلع قلا هأرما تبرض مهنع هللا یفر لع نب نسل نب نسحلا تام الو

 اوبلتتاف اوسي لب : رخالا هاجاف ؟ اود ام اودَجَو له الأ : لوقي [ماص

 اهنع لا یفر ةشلاع نع ةورغ نع نازل وه لاله نع نابیش نع یسوم "نب هلا دبع اشو - ۰

 . ًادجسم معئايبنأ زوبق | وذحتا یراصلاو دوبل ال : هيف تام ىذا هضم ىف لاق يي بلا نع »

 اتم نأ وقعا نا غال اوروأل الذ الولو : تلاق

 لاق « قلا ىلع دجساا ءانب باب » باوبأ ةينام دعب مجرت ( روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نم هركي ام باب هلو

 نيب لصف ةنأكف « هرکی ال ذاختالا ضعب نأ یضتقب امظفل و , ةمجرتلاب هدرفآ كاذلف ءانبلا نم معأ ذاختالا : ديشر نبا

 تناکو ؛ هيبأ مسا هما قفاو نم وه ( نسحلا نب نسحلا تام اور هلوق . ال . ال وأ ةدسفم ذاختالا ىلع تبت زت اذإ ام

 « قسن ىف ةثالث مف اضيأ نسحلا ىمسي دلو هلو « ىئاسنلا هل یورو نيمباتلا تاقث نم وهو نيعستو عبس ةنس هنافو
 ظفلب رخآ عضوم ىف ءاج دقف < ةم.خلا ىأ ( ةبقلا ) هلوق و . همع ةنبا یهو نيسسحلا تنب ةمطاف ةروكذملا هنأ ما مماو

 « هزع نين امصالا ةياور یلماحا هللا دبع نب ليعامس] ن تا ثيدح نمرشع سداسلا ءزجلا ىف هانیور  طاطسفلا
 ىلع هتأ ما تبرض ندسحلا نب نسحلا تام امل » لاق مسقم نب ةريفلا قیرط نم روبقلا ىف ایندلا ىبأ نبا باتک فو
 نم ولخم ال طاطسفلا ىف قلا نأ بابلا ثردحل رثآلا اذه ةبسانهو « هوت ركذف « ةنس هيلع تماقأف اطاطسف هربق

 اإ : رينملا نبا لاقو ۰ ةهاركلا دادزتف ةلبقلا ةمج ىف ريقلا نوكي دقو « ربقلا دنع دجسملا ذاختا مزلبف . كانه ةالصلا

 ةرباكمو « سنالا نم فولأملا با>صتساب اليبختو « سفنلل اليلعت هنم برقلاب تيملاب عاتمتسالا كانه ةميخلا تب رض
 حیبقتب نيفت اهلا ناسل ىلع ةظعوملا ميت ءا ؛ةيلاخلا لزاناا ةبطاخمو ةيلابلا لالطالا ىلع فوقولاب للعتي م « سحلل
 لدلد هنال ال ةيعرشلا ةلدالل هتففاول یراخبلا هركذ امنو . نجلا ىنمؤم نم وأ « ااا سم انچ اکو هومن ام

 عفو اذکو « روپشلا ىلع ديمح یآ نبا وه نازولا لالمو « یوحنلا نمحرلا دبع نیا وه ( نابيش نع ) )ەل . هسأرب

 ةرم لاقو « ديمح نب لاله عيكو لاق : هخ رات ىف ىراخيلا لاقو ٠ امهريغو ىيعامسإلاو ةبيش ىلأ نبا دنع ابوسنم

 فشکل ىأ ( هرق رال )لوق دج أسم یپمشکلا ةاود ىف ( ادجسم ) هلو ۰ حمي الو هللا ديع نب لاله

 « ىوبنأا دجسملا عسوب نأ لبق ةشئاع هتلاق اذهو « هتم جراخ نفدلا دارلاو « لئاخلا « ماع ذختب مد سینا ربق

 لارقتسا عم ربقلا ةبج ىلا ىلصي نأ دحال ىتأتي ال ىح ةددم لكشلا ةثلثم اهترجح تلعج دجسلا عسو امل اذفو
 یثخ هنأ ريغ » رانج لا رخاوآ ىف ةينآلا لاله نع ةناوع ىبأ ةياور فو « انه اذك ( ىثخأ ىنأ ريغ ) هل ٠ ةلبقلا

 ةياورف ٠ ريغال مضل ب « ىشخ هنأ ريغ» رسم ةياور ینو « امم وأ ةمجمملا ءاخلا حتفب وه له كلا ىلع « یخ وأ
 امأكو نأشلا ريض ءاملاو « هذ رسفت نأ نك ةمهم مضلا ةءاورو « ةزاربا نم تعنتما یا ىه انآ ىضتقت بابلا
 ىنلا نأ ىضتقت اهئاف حتفلا ةياور فالخم « داهتجاب هولعف مهنأ ىضتقي كلذو « كلذ ىلع اهقفاو نمو ابسفن تدارآ
 روبق شبنت له باب » ىف دجاسلا باوبأ ىف نا دئاوف ةيقب يلع مالكلا مدقت دقو , كلذ . م ىذلا وه هلل



 ۳ ۱۳۳۲ - ۱۳۳۰ ثيدحلا

 0 4 ف ل ا ام وپفم و « ربقلا ىلع دجسلا ذاختا ةجرتلا لولدمو , ادجسم رقلا ذاخنا منم ثيدحلا دافم : یامرکلا لاق « نيكرشملا

 موپفلا رياغت ناو نامزالتم امهنأب باحيو « رياغتم

 سافت ىف تنام اذإ ماسلا ىلع ةالصلا ساپ - ۳
 جم ۱ و

 هللا ۍضر ةركم نع د ی هللا ليغ اناا شیخ اد غد 5 0 اح دی اشو -- ۱

 « اسو اهيلع ماقف « اہساقت ىف تنام ةأرما ىلع لك "ینل ءارو تيلص » لاق هنع

 ابسافن ةدم ىف ىأ ۰« ی لدب < یم ر ةخسأ ىف عقو ( امسافن ىف تام اذا ءاسفللا ىلع ةالصلا باب ) هلو

 ىف ناف بابلا ربخ قّيلأ قاثلاو ‹ هريغ نم وأ هنم تنام نم هيف لخدب هنأ ةبج نم معأ لوالاو « اهسافن بيسإ وأ

 وه دانسالا اذه ىف روکذلا نيسحو . ضيحلا باتک ءانثأ ىف هيلع مالكسلا مدقت دقو الماح تنام اهنآ هقرط ضغب

 ءادهششلا ةلج نم ةدودعم تناك نإو ءاسفنلا نأ ةمجرتلا هذبب دوصقلا : هريغو رينملا نب نيولا لاق « لعملا ناوكذ نبا

 ةكرعملا دیهش فالخ ؛ ةعورشم الع ةالصلا ناف

 9 م اه رے ۰

 ؟لجراو ةأرلا نم موقت نبأ صاب - ۳
 کا < و ی رع چ ت رو +

 ن ةرمم ان دح ةديرب نا نع نيسح انث دح ثراولا درع انئذح ةرسيم نب نا رع شو - ۲

 #0 ا ل ا را را یه روت
 1 ابطّسو الع ماقف «مساقن ىف تنام ةارضا ىلع مي ینلا ءارو تیلص » لاق هنع هللا یر بذنج

 نع رخآ هجو نم روكذملا ةرمس ثيدح هيف دروأ ( لجرلاو ةأرملا نم ) مامالا ىأ ( موقي نبأ باب ) هلوق

 نأ لمتحیف ةأرما اهنوک امأو ‹ ربتعم ريغ فصو ءاسفن اهنوک ناف, ةأرملا ىلع ةالصلا ةيعورشم هيفو ؛ ملعملا نيسح

 نوكي ال نأ لمتحيو . لجرلا فالخ ءاهتح ىف بولطم كلذو « اهرتسل ابطسو دنع اماع مايقلا ناف اريتعم نوكي
 ةمجرتلا فئصلا دروأ اذهلو « بولطملارتسلا لصح دقف هذاخا دعب اماف « ءاسنلل شعنلا ذاختا لبق ناك كلذ نأو اريشعم

 قيرط نم ىذمرتلاو دواد وبأ هاور ام فيعضت ىلا راشأو « ةأرملاو لجرلا نيب ةقرفتلا مدع دارأو « لاؤسلا دروم

 ءالعلا هل لاقف ؛ اهتزيجت دنع ماقف ةأ ما ىلع لصو « هسأر دنع ماقف لجر ىلع لص هنأ كلام نب سنأ نع بلاغ ىبأ

 امنوكل ىدبأ هنأ طبارلا نبا نغ ديشر نبا ىكحو . (۱)معن : لاق ؟ لمف هب هللا لوسر ناك اذكهأ : دايز نبا
 هيلع لصي ال وه مث  اهنم وضعك نينجلا نأب بقعتو « ءاعدلا ةكرب نم هلنیل اهئينج لابقتسا یهو ةبسانم ةلع ءاسفن
 3 هللاو . دمقر ال نأ اهنطب ىف ايقاب ناك اذ] ىرحأف 29 اطقس ناکو درفنا اذا

 ةقرفتلا ىلع ةعاق ةجح وهو « ديج هدانساو ٠ ةأرملا طسوو لجرلا سأر دنع » ىذمزتلا ظفاو امهظفاو هجام ناو دجآ هجرخأو (۱)

 ملعأ او . ةأرملا طسوو لجرلا سأر دنع فوقولا ةنسلا نأ ىلع ليلدو « تقولا ىف ةأرلاو لجرلا نيب

 هنأل همالساب اموكحم ناكو هيف حورلا خفت دعب طقس اذإ هيلع ةالصلا ةيعرش باوصلاو « فيعض طقسلا ىلع ةالصلا مدعب لوقلا ( ۲ )

 هللا ىلص ىنلا نأ ةبعش نب ةريغلا نع ىتاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو دجآ ىور الو « نيماسملا توم رئادك هيلع ةالصلا تءرسف سم تيم

 ملعأ هللاو . نسح هدانساو « ةجرلاو ةرفناإب هيدلاوأ یعدیو هيلع ىلصي طقسلاو » لاق لسو هيلع

 ىرابلا حف # ۳ ج ۲۹٣ = م



 زئانجلا باتک- ۳ ۳۰۲
 ةأ ما و لجر ةزانج ۳۹ نرقم نب لقعم نب هلأ دبع نأ بئاسلا نب ءاطع نع ديز نب دامح ىور : ) هست )

 ىب ان هللا دبع ناف عوطقم وهو « هل زئانجلا ىف نيهاش نبا هجرخآ ةأرملا ىلع لص مث لجرلا ىلع لصف

 : ليم“ لاقو . برا ةزانإلا ىلع ريبكستلا اپ - 6

 لس من « ةعبارلا ريك من « ةلبقلا ليقتساف : هل ليقف « "اسم مالم "رک نم لا ”ىضر نأ انب یلص
 رره ىلأ ن بیساا نب ديعس نع باش نبا نع كلام انّربخأ فسوب نب هللا دبع نشرح - ۳

 مهم فف « لصلا ىلا مهن جرو « ميف تام ىذلا م ويلا ىف "یشاجتلا یمن هي هللا اوسر نا » هنع فا یفر
 » تاريبكت 2 هيلع رکو

 « برأ يكف *ىئاجنلا ةمحصأ ىلع یلص ب یا نا »
 دبصلا هاو . « ةمحصأ » لس نع دمصلا دبعو نوراه نب ديزي لاقو
 « عب رأ ىلع ديزي ال ريبكتلا نأ ىلا ةمجرتلا هذهب راشأ : دينملا نب نيزلا لاق (اعب رأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا باب) هلوق

 هنأ مقدأ نب ديز نع لسم ىورف : كلذ ىف فلسلا فلتخا دقو « بابلا ىف اريخ الو ىرخأ ةجرت ركذي مل كلذلو
 راک دسأ ىنب نم لجر ةزانج ىلع للص هنأ دوعسم نبا نع رذنملا نبا یورو < ب ىنلا ىلا كلذ عفرو اس ريكي

 ءاعب رأ سانلا رئاس ىلعو اس ةباحصلا ىلعو اتس ردي لهأ ىلع ريكو ناك هنأ ىلع نع هريغو رذنملا نبا یورو . اخ

 فالتخالا ركذنسو . ائالث ريكف ةزانج ىلع سابع نبا فلخ تيلص لاق دبعم ىبأ نع حيح دانساب اضيأ یورو
 . مدقت امرك ذف « رخأ لاوقأ هيفو « عبرأ ریبکشلا نأ ىلا ملا لهأ شك بهذ : رذنملا نبا لاق . كلذ ىف سنأ ىلع
 : لاق نکل هلشم دمحأ لاقو . عبس ىلع دازب الو ثالث نم صقنپ ال هنأ ىلا ینزلا هللا دبع نب ركب بهذو : لاق
 دانسان قاس مث « رع نع تبن ام هراتخن ىذلاو : لاق . مامإلا ربك ام رک : دوعسم نبا لاقو . عبرأ نم صقني ال

 دانساب قببلا یورو « عبذأ ىلع سانلا رمع عمجل « اسمخو اعب رأ ريبكشلا ناك » لاق بيسملا نب ديعس ىلا حیح
 لع سانلا رمع عمجل 0 اهب رأو اسمو اتسو اعبس یل هللا لوسر دهع ىلع نوربكو اوناک » لاق لئاو ىبأ ىلا نسح

 ةعب ارلا ربك مث ةلبقلا لبقتساف هل ليقف « لس مث اثالث كف سفأ انب ىلص : ديمح لاقو ) هلوق . « ةالصلا لوطأك عب دأ
 ال ةزانج لع ربك هنأ سنأ نع ةداتق نع رمعم نع قازرلا كيع یورو 4 دم قب رط نم ال وص د هرأ 1 ) لس م

 سنأ نع یورو . ةعبارلا کف + اوفصف اوفص : لاقف ائالث تريك كنإ ةزمح ابأ اي اولاقف , ايسان فرصنا مث
 ىلع كلام نب سن عم تیاص : لاق ريدح نب نارمع نع ذاعم نب ذاعم اثدح : ةبيش ىلأ نبا لاق . ثالث ىلع راصتقالا
 سنال ليق لاق قحس] ىنأ نب ىحح نع ةملس نب داح قيرط نم رذنملا نبا یورو . امماع دز مل اثالث املع ريكف ةزانج

 عملا نكمي لب : تلق . مهو نيتياورلا ىدحإ ىاطلغم لاق یه ؟ اثالث الإ ريبكتللا لهو : لاقف اثالث ريكانالف نإ
 مل ثالثلا هنع قلطأ نم نأب امإو ٠ اهنم لك عبرالا و ةئرحم ثالثلا ىر, ناك هنأب امإ سنأ يلع هيف فلتخا ام نیب



 ۳۰۳ ۱۳۳۵ - ۱۳۳۳ ثيدحلا

 لاق اسنأ نأ تحت نآ نب ىح نع ةيلع نبا قيرط نم ةالصلا ةنس باب ىف مدقت ا ةالصلا حاتتقا | مال ىلوآلا رك ذي

 : ويا حاتتفا ىه ةدحا نأ ني لجأ : لاق . اعبرأ ريبكلا ةزمح ابأ اب : هل ليقف ؟ اثاث ريبكتلا سيل و

 یهنا ليل نأ نبا الإ عیرآ ىلع ریبکشاا ىف ديزي : لاق راصمالا ءاهقف نم ادحأ ملعأ ال : ربا دبغ نبا لاقو
 ثيدح فنصملا دروآ مث . كلذ ىف دحأ نع لوقلا مدقت دوو . اسمخ ركي لاق فسوب ابأ نإ : ليق ةيفنحلل طوسبلا

 بئاغ ىلع ةالص یشاجنلا ىلع ةالصلا نأب هبقعت نم دار إ نع باوجلا مدقت دقو « یشاجنلا ىلع ةالصلا ىف ةريره ىنأ

 یعازولا قيرظ نم «دارفألا » ىف دواد نأ نبا ىوردقو . والا قيرطب كلذ نأ باوجلا ل صو « ةذائج ىلع ال

 ءىث ىف رآ مل : لاقو اعبرأ ربكف ةزانج ىلع ىلص للي ىنلا نآ ةريره ىلأ نع بلس ىبأ نع ريثكىبأ نب حي نع
 ( ماس نع دمصلا دعو نوره نب ديزي لاقو ) هلوق . اذه ین الا امیر ةزاذج ىلع رک هنأ ةحيحصلا كيداحألا نم

 ةلاور امآ « دمصلا دبع هعبأات و ةمدعأ ماس نع ديزي لاقو یلمتسلا ةءاور ىف عقوو ۱ (ةمصحأ) راج ىلا هدانساب ىنعي

 نم ىليعام“إلا ابلصوف دمصلا دبع 7 امأو « هنع ةبيش ىلأ نب ركب ىلأ نع ةشبحلا ةر ىف فنصلا اهلصوف ديزي

 ةلمفأ نزو نیلم ةع ىراخبلا نم انل تلصنا ىتلا قرطلا عببمج ف عقو : ( هيبت ) . هلع دیس نب دحأ قيرط

 دبع نأو « نائس نب دمع فلاح دز نأب رمشي فئصملا دارإ نال رظن هيفو اعم قلعلاو دنسلا ىف نيعلا حوتفم
 هنم لصحت و  هجتم !ذیف ء احلا نوکسو ا ةمح دی زن نع ةبيش ىبأ نبا فدصم ىف عقوو « دز عبات دمصلا

 تابلو ةمجعم ءاخ ةمخصأ دمصلا دبع ةباور ىف نأ لیعاعالا ىكحو . اهفذحو فا لا تابثإ ىف اوفلتخا ةاورلا نأ
 حارشلا نم ريك ا ىراخبلا هبلا راشآ ىذلا فالتخالا لحم اذه نوكي نأ لمتحيف طلغ وهو : لاق « فا لا
 ةبحعأ نانس نب دم ةءاور ىف خسذلا ضعب ىف نأ ینامرکلا کحو ۰ فلأ ريغب ةلمهملاب ةمحص هقيفرو ديزي ةياور نأ
 ملا لدي دحوم

 ةزانجلا ىلع باتكلا ةحاف ةءارق ساپ - ۵
 م ¢ 2 ۰ ۳ 5

 ًارجأو فاسو طرف انل ”هلعجا مهلا : لوقو باتكسلا ةحئافب لفطلا ىلع ارقي : نسحلا لاقو

 نبا ةفاغ تيم » لاق ةحلط نع د دوم ٠ نع بش انن لح 0 الح راش ئ ردع اشو - ۱۳۳۵

 فوع نب هللا د كيع ن ةحلط نع مارا ر نب دعس نع نا ا رکو در 50 دعو امو ىضر سابع

 « هس اهم اوملمتل : لاق . باتکسلا ةحئافب ۳ انج ىلع اهنع ا یضر یاب نا ةفلخ تیلص » لاق

 رذنملا نا لقن و « انف فلت لئاسلا نم یهو « اهتيعورشم 5 (ةزانجلا ىلع باتكلا ةحاف ة٠ ارق باب ) هلوق

 لقنو . قع) و دحأ و یفاشلا لاق ه و « اهتيعو رشم ةمرخم نب روسلاو رب زلا ناو ىلع نب نسحلاو دوعسم نبأ نع

 ب اهولا دبع هلصو ( حلا نسحلا لاقو ) هو . نيف وكلاو كلام لوق وهو ۰ ارق امف سیل رع نیاو ةر ره ىلأ نع

 نع ةدادق نم مهربخأف ىصلا ىلع ةالصلا نع لثس هنأ ةن ورع ىلأ نب ديعس نع هل « رانج لا باتكد ىف ءاطع نبا

 قازرلا دبع یورو ۰ و اطرفو افاس ازا هلمجإ مهلا : لوقو مث باتنكلا ةحتاف أرقي مث ركي ناك هنأ نس ۹

 يلصب 9 نآرقلا مأب أر أرق 3 * رک نآ ةزائجلا لع 0 ةنسلا » لاق فواح نب لهس نب ةمامأ ىبأ نع یاسناو



 نب مهاربا نبا وه ( دعس نع ) هاو . حیح هدانسإ ءىلوالا ىف الإ أرقي الو تیل ءاعدلا سلخ مث ملي ینلا ىلع

 سيل : ( هيبنت ) . نا دانسالا ىف امب.سن اک ىعازخلا فوع نب هللا دبع نبا وه ةحلطو ؛ ىرهزلا فرع نمحرلا دبع

 مأب أرقو و ظفلب ىفاشلا هجرخأ راج ثيدح ىف هب خرصتلا عقو دقو « ةحنافلا ةءارق لح نایب بابلا ثيدح ىف

 لاق ( ةنس انآ اوملعتل ) هلو . فيعض هدنس نإ : لاقو ىذمرتلا حرش ىف انخيش هدافأ « ىلوالا ةريبكتلا دعب نآرقلا
 ةع زخ نبا اهجرخأ دقف ةبعش ةياور امأف . ها فلتخم امهقايسو « نايفسو ةبعش ىتياور نيب ىراخبلا عج : لیعاعالا
 نبا اي معن : لاقف كلذ نع هتلأسف هدب تذخأف » ظفلب هيف ىراخبلا خيش راشب نب دم نع امیج قاتلاو ةحي یف

 امآو . ةتسو قح ه) 4 من : لاق ؟ أرقي : تلقف هتل أف » ةبمش نع مدآ قيرط نم کاحالو « ةنسو قح هنإ ۰ ىخأ

 «ةئسلا مام نم وأ « ةنسلا نم هنا : لاقف ر ظفلب هنع ىدهم نب نمحرلا دبع قيرط نم ىذمرتلا ابجرخاف نايفس ةياور

 ةروسو باتکلا ةحتافب أرقف » ظفلب دانسالا اذه هيبأ نع دعس نب مهاربا قيرط نم اضيأ یاسنلا هجرخأو

 ديعس حمس هنأ ناجم نبا قیرط نم کاحلاو « قحو ةئسس : لاقف « هتلأسف هديب تذخأ غرف الف « انعم ىح هجو

 لع اوعمجأ دقو « ةنس املأ اوملعتل تره ام ] : لاق مث دحلاب ر ةزانج ىلع سابع نبا لص » لوقي ديعس ىلأ نبا
 نیل وصالا دنعو ثيدحلا لهأ دنع فال | نأ عم ٠ عاجالا لقن اذک 2, دئسم ثيدح « ةئسد احلا لوق نآ

 نبا نع رخآ هجو نم یذمرتلا ىور دقو « یراخبلا ىف وهو هل هک اردتسا وهو رخآ ذخأم هيف احلا لعو « ریهش

 نم » هلوق سابع نبا نع حیحصلاو ۰ اذه حصر ال : لاقو باتکلا ةحئافب ةزانجلا ىلع أرق هلي ىنلا نأ سايغ

 ۱ ملعأ لاو « لاتحالاو ةحارصلا ىلا ةبسنلاب قرفلا دارأ هلعلو « نیتفیصلا نيب قرفلا ىلا هنم ريص٠ اذهو « ةئسلا

 ةحتافلا أرق مث «:ریکف ءاوبألاب ةزانج ىلع ىلص هنأ سابع نبا نع دعس نب ليبحرش قیرط نم اضيأ کالا یورو
 ع ىنغ تنأو كتمحر ىلا اريقف حبصأ كدبع نباو كدبع مبللا : لاق مث , لي ىنلا ىلع یلص مث  هتوص اعفار

 ثالث ربك مث . هدعب اناضت الو « هرجأ انمرحت ال مہللا . هل رفغاف اتطخم ناكنإو « هكرف ايكاز ناک نإ « هباذع
 : کالا لاق . « ةنس امنآ اویلعتل الا  اربج ىأ املع أرقأ مل نإ « سانلا اهمأ اب : لاقف فرصنا مث تاريبكت

 « هقيلوت ىف فلتخم ليبحرشو . ىبهتنا ةمدقتلا قرطلا رسفم هنال هتجرخأ امن]و « ناخيشلا هب جتح ۸ ليبحرش

 أرق نم ةءارق لعل و : لاق « دهشنلا كرتبو تارییکشلا قاب ىف اهكرتب ىلوالا ىف ةءارقلا كرت ىلع ىواحطلا لدتساو
 ةنس ءاعدلا نأ ديرب نأ لمتحي « ةئس اهنا ه هلوقو . ةوالتلا هجو ىلع ال ءاعدلا هجو ىلع ناك ةباحصلا نم ةحنافلا

 فسعتلا نم هلالدتسا هنمضتب امو « بقعتلا نم همالك ىلع ءىجب ام نخ الو . یہا

 نقدي ام دعب ربقلا ىلع ةالسلا باپ - "5
 لاق “يمّشلا تمم لاق *ینیشا نام ىَتّدح لاق ٌةبعُش اند لابنم ن جادح ازم - ۹

 : لاق ؟ ورع ابأ اب اذه كل نم : تلق . ها اوصو مهّمأَف ذوبنم ربق ىلع لم نل عم رم نم ىتربخأ »

 « امنع لا ا "نا
 ۱ 7م ۶ 3 0 ل

 هلا ىر ةريره ینا نع عنار ىلا نع تباث نع دز نی اج ان دح لضفلا نب رج شرم ۷



 ۳۰۵ ۱۳۳۸ -۱۳۳۹ ثيدحلا

 مروي تاذ هرک ذف « هنوم ام یبلا تب لو « تاف «دجسلا 1 ناك  ةأرما وأ الجر - دوس نا » ةنع
 اذكو اذك ناك هنإ : اولاقف ؟ ىفومتنّذ الفا : لاق . هللا لوسر اي تام :اولاق ؟ ناسنالا َتالذ لعف ام : لاق
 « هيلع لصف ُهَربق ىنأف . و ربق ىلع ینولدف : لاق . ”هتأش اورق لاق - هتصق -

 هتيعورشع لاق : رذنملا نبا لاق« اف فاتخلا لئاسملا نم اضيأ و ( نفدي ام دعب ربقلا ىلع ةالصلا باب ) هلوق

 نم تاق) هلو ٠ الف الإ و عرش هيلع ىلصي نأ لبق نفد نإ معو « ةفينح وأو كلامو ىعخنلا هعنمو « دوهمبا
 نم ماب « ةزانجلاب نذالا باب ه ىف مدقت دقو . یعشلا وه هل لوقملاو ۰ ىنابيشلا وه لئاقلا ( ورمع أ ا اذه كثدح
 . روك ذملا روبقملا ةيمس ىف درو ام ىلع كانه انملكت و « سابع نبا نع یمشلا نع یابیشلا نع هيفو « قايسلا اذه
 دعب هيلع ىلص هنأ ینبیشلا نع ابرك ز نب ليعامسإ نع ىبالودلا حابصلا نب دم قيرط نم ىتاربطلل طسرالا ىف عقوو
 دعب » لاقف یتابیشلا نع نايفس نب مره قيرط نم ىنطفاردلا هاورو . كلذ درفت ليعامسا نإ : لاقو . نيتليلب هنفد

 هذصو « رپش دعب » لاقف ىنابيشلا نع ىروثلا نايفس نع مدع ىبأ نزع مدآ نب رب قیرط نمو « ثالثب هتوم
 قاف ) ةريره بأ ثيدح ىف هلق . هنفد ةحيبص ىف هيلع ىلص هنأ ىلع لدب ةحيحصلا قرطلا قایسو ؛ ةذاش تاباور
 ناو « ابلهأ ىلع ةبلظ ةءولع روبقلا هذه نا : لاق مث » تباث نع ةملس نب دام ةياور ىف ناوح نبا داز (هيلع لصف هربق
 مث . لب هصئاصخ نم كلذ نأ ىلع ةدايزلا هذب جتحا نيفلاخلا ضعب نأ ىلا راشأو « یتالصب مهلع اهروني هللا
 نبا لاق < اعبرأ هياع ريكو هفلخ انففصف ربقلا ىنأ مث » اپفو ةصقلا هذه وحن تباث نب ديز نب ةجراخ قيرط نم قاس
 بقعتو . هصئاصخ نم سيل هنأو « هريغل كلذ زاوج نایب ريقلا ىلع هعم ىلص نم ىلع لب هراكنا كرت ىف : نابح
 ىلصي الف هيلع لص نم نيب ليصفتلا در ىلع بابلا رب لدتساو « ةلاصالل اليلد ضهنی ال ةيعبتلاب عقب ىذلا نأب
 ةالصلا عرشب لاق نم فلتخأو . كلذ ىلع بحسنت ةيصوصخلا نأب بيجأو « هيلع لص نميف تدرو ةصقلا نأب هيلع
 اذكو « ربقلا ىلع هتناف ىذلا یلصیو اهنفدب ردابي : ليقو « لصي مل ناك نم املع ىلصيل هنفد رخؤي : ليقف لصي مل نم
 هيلع ةالصلا لهأ نم ناك نم, صتخم : ليقو « دسجلا لبي مل ام: لیقو « رهش ىلا مهضعب دنعف : كلذ دمأ ىف فلتخا
 ادیا زوج : ليقو ؛ ةيعفاشلا دنع حجارلا وهو هتوم نيح

 لالا فخ مس "تدل باپ - ۷
 انادح مرز نا امدح : 3 2 ىل لاقو . . لاق .دیعس انثدح ىلعألا لع ان دح شایع اشو - ۸

 هباحصأ بهذر اوتو هربق ىف حض اذإ يملا » لقب "بلا نع هنع هلا ىضر _سنأ نع ةداتق نع يمس
 ؟ والك دمع لا اذه ىف لوقت تنكام : ل نالوقیف ؛ ةادمقأف ناکام هات مامن عرق مسيل نإ یتح -

 م
e 

 5 لم ا ۰ ر ع ت ۶ کن و 2 ۳ وه لاق . ةا حرم ادم هب لا َثلَنَأ « راثلا نم دمتم ىلإ رظنا : لاقيف . هلوسرو هللا دبع هلأ دهشآ : ”لوقيف ١ ے حر ل اه 2 3 هو روم 1

 . ساناا لوقي ام لوفأ تنک « ىردأ ال : وقف -یفانل وأ - رفاكلا اماو . اميه اهاريف : لكم ینا م + ۶ 42 ۱ أ 2 3
 تا نم اهعمسي ةحيص حيصيف ؛ هين ذأ نيب ةيرض ديدح نو ةقرطع برش مث . تلت الو «تيردال : لاقیف م د می ا ما ا قد يوتا اقوم اور فوق ور ول ل 5
 « نيلقألا الإ هيلي



 زئانجلا باتک - ۳ ۳۹

 لوأ هلعجيل ةمجرتلا هذه هنض ام فنصلا درج : رينلا نب نيزلا لاق ( لاعنلا قفخ عمسي تملا باب ) هلوق
 هنأكو « معنا ىحلا عم كلذ مزل اماهملع ءطولا ةدشب ضرالا عرقو طغللا بانتچاو داقولا مازل] نم نفدلا بادآ
 درو ام ىلا ةراشإ عرقلاب نتلا ظفاو قفخلاب رجرتو  ةکشالما نم وه ام عامس نم نييمدألا عام نم وه ام عطتقا
 هيف 2 ثيدح ءان ىف بزاع نب ءاربلا ثيدح نم دواد وبأو دمحأ هارد ام وهو قفخلا ظفلب هقرط ضب ىف
 نأ د رپ ینلا نع ةر ره ىلأ نع هيبأ نع ىدسلا نهرلا دبع نب لم-ام] یورو « مان قفخ عميل هناو »

 نابح نا جرخأو ارصتخ اذکه هحيمص ىف نابح ناو رازبلا هجرخأ « نر دم اولو اذا مطاع قفخ عمسيل تيا

 ىلع هب لدتساو « ليوط ثيدح ىف هوحن ۽ تلي ىنلا نا د ةريره ىلأ نع ةبلس ىبأ نع ورمع نب دمت قيرط نم اضيأ

 ,رباقملا لخدب نمع ةءاكحلا ىوس ثيدحلا ىف سیا : ىزوجلا نبا لاق . هيف ةلالد الو  لاعنلاب رولا نيب ىثملا زاوج

 هرقأو هلاق مب هنوک نم اذخأ ةحابإلا ىلع لدتسا نم هب لدتسا ام]و . یهتنا اع رحت الو ةحاب] ىضتقي ال كلذو
 ىلع لدو « ةربقلا زواجي نأ دعب اهابإ هعامس دارملا نوكي نأ لاتحا هيلع رمي نکل ؛ هنيبل اهوركم ناك ولف

 : لاقف ناتيتبس المن هيلعو روبقلا نيب یثع الجر ىأر عقلي ىنلا نا » ةيصاصخلا نب ریش ثيدح ةهاركلا
 ىثملا مرحب : لاقف مزح نبا برغأو . ك املا هححو ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ « كيلعن قلأ نيتيتبسلا بحاص اي
 امهف امل امهنع یهنلا نوكي ن نأ هبشی : ىلاطخلا لوق امأو . دیدش دوج وهو « اهريغ نود هیتبسلا لاعنلاب روبقلا نيب
 ميم ثيدح وهو « اهسبلي ناك لس ىنلا نا ٠ لوقيو ةيتبسلا لاعنلا سباب ناك رمع نبا دأب بقعتم هناف ءاليخلا نم
 لصب ب یللا ناك دقف ۰ رذق هيلعن ىف ناك هنأ ىلع روكذملا لجرلا ین لمح : ىواحطلا لاقو . هعضوم ىف قأيس اک

 وهو « جرختلا » ىف ميعن وبأ هب مزج اک ماقرلا ديل ولا نبا وه ( شايع انثدح ) هل . ىذأ امف رب مل ام هيلعن ىف
 ىلع عيرز نب ديزي نع ةفيلخ ةياورب انورقم هثلدح قاسو . ىلعألا دبع نبا وه ىلعألا دبعو « ةمجعمو ةيناتحتب

 هيلع مالكلا ىتأيو « ةدابز رم هيف امو هظفلب ديل ولا نب شايع نع ريقلا باذ ىف ادرفم ىنأيسو « ةفيلخ ظفل

 لاقف تاناورلا عسمج ىف تبث اذك « هبامصأ بهذو ىلوتو هربق ف عضو اذا ه انه هلوقو . هللا ءاش نإ كانه فوم
 ءانبلا ىلع ماللا ريكو هلوأ مضب « وتو » دمتعم طخم اطوبضم انأ هتيأرو .دحاو ینعلاو ظفللا ررک هن] : نیتلا نبا

 عميمج قدوجولا وهر <« هباصآ هنع وتو » ظفلب شايع ةاور ىف یأایسو « تیلا ىأ هرمآ ىلوت ىأ ؛ لوپجال

 هريغو لسم دنع تایاورلا

 اهوح وأ ةسدقملا ضرالا ىف نقلا بحأ نم اپ - ۸

 يضر. ةريره ىبأ نع یی نع سواط نبا نع رغم او يتازرل ذيع اننادح 3 دو اشو - ۰۹

 یّتلَسرآ : لاقف یر ىلا عجرف < رک اف السا اميل یسوم ىلإ تولا كلم ليمرأ » لاق هنع هلا

 تطخ ام *لکب ملف رو نم ىلع هدب عض هل قف جرا : لاقو هنيع هيا هیاع هللا د رف . . تول ديرب” ال دبع ىلإ

Eنم هیندب نأ هلا لأف . نالف : لاق . تول "مث : لاق ؟ اذام ين « بر ىأ : لاق .  

 قیرطلا باج ىلإ 4 دال 3 م هک ولو : تم هل هلأ لوز لاق : لق. رجح 01 ةسّدقلا نفی



 ۳۰۷ ۱۳۳۹-۱۳۹۰ ثيدحلا

 6 رحألا بيثكلا دنع

 ةيقب « اهوحن وأ » هلوقب دارملا : رينملا نب نيزلا لاق ( اهوحن وأ ةسدةلا ضرألا ىف نفدلا بحأ نم باب ) هلق

 اضرعتو راوجلاب انميت ءایلوالاو ءادهشلا روبقو ءاءانالا نفادم نم نك ام كلذكو نيمرحلا نم لاحرلا هيلا دشت ام

 اوتفد نيذلا ءايانالا نم برقلا بولطلا نأ ىلع ءادب اذهو . ىهتنا « مالسلا هيلع ىسوع ءادتقا مملع ةلزانلا ةمحرلل

 هنع طقسا و رشحلا ىلا ىثملا هءاع برقيل كلذ بلط امت] : بابملا لاقو ء. ضايع هحجر ىذلا وهو « سدقملا تیپ

 هلوطب ثيدحلا « ىسوم ىلا توملا كلم لسرأ ه ةريره ىلأ ثيدح فنصملا دروأ مث . هنع دعب نا ةلصاحلا ةقشملا

 مث هجولا اذه نم ءايبنالا ثيداحأ ىف هقاس دقو < عفرلا هيف رکذب لو هنع هب أ نع سواط نبا نع رمعم قیرط نم

 نی دخل اب رمعم قیرط نم له هقاس دقو < هوحن إب ینلا نع ةريره ىنأ نع هبنم نب مامه نع رمعم نعو : لاق

 وأ « ردقلا اذه ةسدقملا ضرالا ىلا ناكم نم ىنندأ ىأ « رجح ةيمر ردق ىأ « رجح ةمهر » هيف هلوقو . كلذك

 ومف لوالا امأو . 0 لاطب نبا حرش هيلعو « رهظأ ىناثلا اذهو « ردقلا اذه اهنإب و ییہ نوكي ىتح اهلا ىنندأ

 هنيب ناك ىذلا ردقلا نوكي نأ لمتحم و « كلذ نم رثكأ وندلا بلطل كلذك ناكو ل ذ ديحب سياف میضعب هحجد نإو

 بلطي مل هنأ ىف ةمكسحلا نأ هريغ نع لاطب نا کح نکل < الط كلذلف ةيمر ردق ناك ةسدقملا ضرألا لوأ نيبو

 نم ليئارس] ىنب عنم املهللا نأ كلذرس نوكي نأ لمتحو . ىهتنا هب نم لای هی اما رق عضوم ىمعيل اطوخد

 الا مشوي عم ةسدقنا ضدالا لخدب لف توملا مانفأ نأ ىلا ةنس نیمبرآ هيلا ىف مهكرتو سدقملا تیب لوخد

 مث نورد تامو ءايبنالا ثيداحأ ىف كلذ حرش ین اک اهلخدي نأ الوأ عنتما نم دحأ هعم اهلخدي لو. مدالرآ

 افوخد هل أيبتي مل اب یسوم ناکف ؛ اضيأ اضاو یتایس اک حييحصلا ىلع ةسدقملا ضرالا حتف لبق مالسلا امماع یسوم

 اإ ليقو « هن - یطعب "یشاا براق ام نال اهنم برقلا بلط الا لقنیا كلذ دعب هشبن نکع الوا ماع نيدابجلا ةبلغل

 امل هعم مال" أدب اع فسوب لق دق ىسوم نال رظن هفو < لقنی الو توم ثرو نفد ىنلا نآل وندلا ىمو» باط

 فتو لع هللا و ىناثلا لامحالا ىلع ءازب هلك اذهو « ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت قالا ناسك رعب نم جرخ

 ۰ بحتسي : ليف « هتمرح کت هنعیرمتو هنفد ریخت نم هیف ام وك : ليقف ؛ دلب ىلا دلب نم تملا لقن زاوج

 ةهارکلا فلتخت و « ةلضافلا عاقبلا ىف نفدلاك حجار ضرغ كانه نكي مل ثيح عذلاف : نينلاح ىلع كلذ لیزتت لوالاو

 تماا لقن بارحتسا ىلع یعفاشلا صن اک لضاف ناكم برقب كلذ نوكي ثيح بابحتسالاو « مجرحتلا غلبت دقف كلذ ىف

 لعأ هللاو . اهريغو كك ةلضافلا ضرالا ىلا

 اليل هنع هللا یضر ركب وبأ ندو . لیلا ندا سیساپ - ٩۹
 لا ضر سابع نبا نع "یمشلا نع "یابیلا نع درج اند بيس ىلأ 'نب ناع اتش - ۰

 ؟ اذه نَم : لاقف هنع لأس اکو « 4احصأو وه ماق « ةليلب م نفد ام دعب ر لج ر ىلع هيو ام ىنلا لص » لاق امنع

 » يلع اف ةحرابلا نفذ «نالف : اولاقف

 رجز مثلي ىنلا نا د رباج ثیدح اجتع كلذ عنم نم ىلع درلا ىلا ةجرتلا هذه راش | ( ليللاب نفدلا باب ) هلوق

 هظفاو كلذ ىف ببسلا هتياور ىف لسم نيب قكل « نابح نبا هجرخآ « كلذ ىلا رطضي نأ الإ اليا لجرلا ريقي نأ

 [ ۳4۰۷ : ىف هفرط - ۱۳۳۹ ثيدحلا |



۳۰۸ 
 زئانجلا باتک - ۳

 لجرلا ربي نأ رجزف ءالي ربقو لئاط ريغ نفك ىف نفکو ضبق هباكأ نم الجر رک ذف امو باخ قب ینلا نا »
 ىهنلا نأ ىلع لدف « هنفک نسحیلف هاغأ کدحآ ىلو اذإ لاقو . كلذ ىلا ناسن] رطضي نأ الإ « هيلع ىلصي ىح ليللاب
 نإ هنأ ىصَنَش رخآ بیس |ذهف ی ینلا ىأ ماللا ركب طويضم « هيلع ىلصي یتح د هلوقو . نفكلا نیسح باسا
 . ىواحطلا مزج هلو ¢ ال الإ و 2 مرغ ات بحتسا هيلع هنکرب ىجرت نه ةالص حابصلا ىلا تيملا A یج د
 مملع ركذأ لب لیلا هانا مهفد یملا رکو لو 0 سايع نب ثيدح نم هركذ مع زاوجلل فئصملا لدتساو
 مدسقت دقو ٠ زاوجلا ىلع مهم عاج لاک كلذ ناکو < 5 أب ةب احصلا حنص م كلذ دیأ و 8 ءشاي میمالعا مدع
 موي تود باب 2 ی زئانجلا رخاوآ ىف فصلا هلصوف ركب أ 5 امأو . ابرق ساع نيا ثيدح ىلع مالكلا
 لاق دم نب مماقلا ثبدح رم ةيش ىفأ نبالو « حبصي نأ لبق ركب وبأ نفدو » هیفو ةشئاع ثیدح نم «نينثالا
 نفد الع نأ حصو « ةرخالا ءاشعلا دعب ركب ابأ نفد رمع نأ » قابسلا نب ديبع ثيدح نمو « المل ركب وبأ نفد »
 هناکم ىف یتأیس اک اليل ةمطاف

 اش » تلاق اهنع هلا ىضر ةشناع نع هیبآ نع ماشه نع كلام یئذح لاق ليعامسإ شرم - ۱ 0 1 000 5 ۳ ۳ 1 ١
 مأو مس مأ تناكو « ةيررام اه لاقي ةشرحلا ٍضرأب انار ةسينك مئاسن ضعب ترك ذ هم 'ىنلا یدشا هع ع هع 2ے 9 ۰ - 2 ۰ 7 8
 تام اذإ كئاوأ : لاقف ُهَسَأر مقرف . اهیف ریواصآو اهنج نو اترك و ةشبملا ضرآ اننأ اعنع هللا یضر ةبيبح

 ع و 3 ١و - 8 ۳7 ۳ ا 4

 مالکلا مدقن دقو ¢ دجسم رول ىلع ی نم نعل ف ةشااع گو لح هيف ذوو ( ريقلا ىلع دجسم ا ءانب باب ( هلوق

 ثيح روبقلا لجال ةريقلا ىف دجاسملا ذاختا ىلوالا ةجرتل اب دصق هنأك : رينملا نب نيزلا لاق . باوبأ ةينامت لبق هيلع
 ىلصي نام دجويف ةالصلا ىلا جاتحم الما هتدح ىلع ةريقملا ىف دجسملا ءانب هدیژیو ٠ دجسملا ذختا ام ربقلا ددجم الو
 عشصإ نأ ةمشح لاح وه اما كلذ نم عنملا نأ مدقت دقو . یہا زاوجلا یم هب 2 كلذلف ٠ ةربّقلا یوس هف
 ةميرذلا دس یرب نم اقلطم عنلاب لوقي دقو , عانتما الف كلذ نمآ اذإ امأو , اونعل نيذلا كل وأ عند ام رقلاب
 (۱)یوق هجتم انه وهو

 0 5 زر
 قارما ريق لخد نم ساب - ۱

 ۳ 4 "یر أ نع ل س "لاله ان دح ناس 62 حيلف ان دح نانس 6 دع اشا بس ۲

 له : لاقف « ناعمدت هینیع "تیارف - ربقلا ىلع سلاج من لا "لو رو - ای هللا لوسر تاب اندهش : لاق
 نا لاق « اه اه ربق ىف لمف . اهربق ىف لزا : لاق . انأ : ةحلط وأ لاقف ؟ ليلا فراقي مل دَحَأ ني كيف
 تار سس تر دی حتی اوبستکیل ىأ 4اوفرتفیل ) : هللا دبع وأ لاق . بنذلا ىنعي هارأ : ”معيلف لاق كرم ١ 1 / . 0 ۳ 1 ل 7 ۳9

 یون

 عآ هللاو . امف بل كرمشلا لثا ر مظعأ نم روبقلا ىلع دجاسلا ءانب نألو « كلذ لمف نم نماو « دجاسم روبقلا ذاختا نع یبهنلاب ةدراولا ثيداحألا مری ء قلا وه اذه (۱)



 ۳۰: ۱ ۱۳۱۱۳۸۲ ثيدحلا

 ف ةحلط بأ لوزت و ۰ هع هقا لوسر تاب نفد ىف سنأ ثيدح هيف دروآ ( ةأرملا رق لخدب نم باب ) هلوق

 ) كرابلا نا لات ( هلو ۰ € هيلع هلم ءاكب شعب بذعب تسلا باب « ف قوسم هيلع مالكلا مدت دقو 6 اهربق

 ظفاب € كرابأا وأ لاق و اند ىس الا نسحلا ىبنأ اور ىف عقود ٠ هقب رط .ره هلصو ىليعامسالا نأ كانه مدقآ

 هبقعت و ؛ةلوصوملا قيرطلا یوار ینعی"نانس نب دمع ةينك كرابااوبأ : لاق هنأ هنع.ىتايجلا ىلع وبأ لقنو « ةينكلا

 هلوق ٠ قرطلا ةيقب ىف اي كرابملا نبا باوصلاو  ثددحلاب ملعلا لهأ دنع فالخ ريغب ركب ابآ ینکی نانس نب دم نأب

 ريصم اذه ىفو . نوب-ةكم مهام اوبستكيل : ( نوفرتق» مه ام اوفرتقيل و ) ىلاعت هلوق ىف لاق « هنع ةحلط ىنأ نا

 ىف ةفراقملا ظفل نآو « روكذملا مالكلا هجوب EAN حیلف نع كرابلا نبا هلاق ام دہ ات ىلا ىراخبلا نم

 عاجلا وهو كلذ نم صخآ وه ام هب دیرآ ثيدحلا

 دیرمشاا ىلع ةالصلا با —

 نب باك نب , نج را دبع نع باث "نیا ین :؛دح لاق 0 ای س فون ن ه نا دبع اشم - ۳

 5 ف دا لت نم نيلح رلا نيب عمل 01 ىنلا ناو لاق امنع ۶م < یر هللا دبع ن راح نع كلام

١ ۰ ¢8 3 9 i۱ ہک ۶ 3 و نا  

 ل ىلع دیهش انأ :لاقو دحالا یف هم دق اهدحأ ىلإ هل يشأ اذاف ؟ نارقل انه ا : لوقب م دحاو

 27 ۳ 1 : نسب و ی ل وام

 OVA] ۰ ۱۳۰۳ ۰۱۳۵۸ ۰۱۴۸۷ ۸۱۳۸۱ ۰۱۳۸6 « : ىف هفارطآ - ۱۳۸۳ ثيدحلا]

 ن ع نع ريما ىأ ن رع بيبح نا 6 ديزي د 6 اح سوب 0 هلل دبع e بس ۳6

 : لا روس ما ىلإ ٠ فرصنأ 7 6 تینا ىلع ها دحخأ له ىلع لصف مو جرخ و ا ىنلا نا 2 ر

 6 ا ناز "حیئافم ”تيطعأ إو 4 نال ىضوح ىلا ر زل لاو ىلإو ¢ ع دیش ار نس ۳

 « انف فان نأ ی قاع كلور یدعب اوك رش نأ يلع فاخأ ام هاو ىفإو . ضرألا جیتافم و

 | ۱۵۰ ۰۵۲۱۰۰۸۵ ۰ ۰۸۲ ۰۳۹۹۹: ىف ا -۱۳44 ثيدحلا ]

 ثيدح هيف دروأ كلذلو « دیبشلا ىلع ةالصلا كح باب دارأ : رينملا نب نيزلا لاق (ءادهشلا ىلع ةالصلا باب) هو
 ىلع ةالصلا ةيعورشم باب دارملا نوكي نأ لمتح و : لاق اهتايث] ىلع لادلا ةبقع ثيدحو « أههفن ىلع لادلا راج

 اذكو . یهتنا رافککلا برح ىف ةكرعملا لبتق دمهشلاب دارلاو : لاق « نيثردحلارهاظب المع هنفد لبق ال هربق ىف ديهشلا

 احلاص ادبع وأ ارح اريبك وأ اريغص لجرلاو ةأرملا نيب كلذ ىف قرف الو « دیهشلا لس رب مل نم » دعب هلوقب دارملا

 رافكىلا برع جرخو « ةرقتسم ةايح كلذ دعب عشاعو لاتقلا ف حرج نم « ةكرعملا » هلوقب جرخو « حلاص ريغ وأ

 هل لاق اأو « روك دملا بیسا ريغ بسن ادهش یس نم كلذ عيمجب جرخو « ىغيلا لهأك نیملسلا لاتقب تام نم

 رافکلا ةكرعم ليتق ىلع ةالصلا ف فالخلاو . ءاملعلا بهاذم نم حیحصلا ىلع هلك اذهو قرخالا باوث ینمع دیهش

 یرابلا عف ٭ ۳ ج۲۷ س م



 زنا باک ۳ ۳۱۰

 وهو هيلع لصی ال مهضعب لاقو ؛ قمسإو نييفوكلا لوق وهو دبهشلا ىلع ىلصي میضعب لاق : یذمرتلا لاق ۰ روهشم
 ىنلا نأ ةرتاوتم هوجو نم نايع اهنأك رابخالا تباج : « مالا » ىف یعفاشلا لاقو , دحأو یعفاشلاو نييندملا لوق
 نمل ىغبني ناک دقو . حصي ال ةريبكت نيعبس ةزمح ىلع ريكو مجلع ىلص هنأ ىور امو « دحآ ىلتق ىلع لصي مل ْمقِبَي
 سفن ىف عقو دقف ماع نب ةبقع ثيدح امأو : لاق . هسفن ىلع ىحتسي نأ ةحيحصلا ثيداحألا هذه كلذ ضراع
 اعد لإ هنأكو : لاق . ةدملا تلاط اذإ ربقلا ىلع ىلصي ال لوقي فااخا ىنعي « نينس نام دعب ناك كلذ نأ ثيدحلا
 راشأ اهو . ىهتنا تباثلا كىملا خسن ىلع كلذ لدي الو < كلذب مهل اعدوم هلجأ برق مع نيح محل رفغتساو مه
 مهلع ةالصلا منم ىف كلذ ىف فالخلا نإ مث . اذه دعب هيلع هبننس اک اضيأ ىراخبلا هجر خأ دق عيدوتلاو ةدلا نم هيلا
 : دمحأ نع۱)یدروالا لاق « ةلبانلا نع لوقنملاوهو بابحتسالاف فالخلا نأ هجو ىفو , ةيعفاشلا دنعمص الا ىلع
 لوقي اذك ( راج نع كلام نب بمك نب نمحرلا دبع نع ) هلوق . أزجأ هيلع اولصي مل ناو  دوجأ ديهشلا ىلع ةالصلا
 نم هفاس مث . كلذ ىلع ثيللا عبات باهش نبا باحصأ تاقث نم ادحأ ملعأ ال : یاسناا لاق « باش نا نع ثيللا
 دحأ هجرخآ اذكو ارصخم ثيدحلا رکذف ةبلع نب هللا دبع نع بارش نبا نع رمعم نع كرابملا نب هللا دبع قيرط

 دبع نع باهش نبا نع مهلك ثراحلا نب ورمعو قمحإ نب نمحرلا دبع قيرط نم ىناريطلاو ۰ قحتإ نب دمع قيرط نم
 . ارباج هيف دازف رمعم نع قازرلا دبع هاور دقو ٠ لسم عامسلا ثيح نم هثیدش ةيؤر هل هللا دبعو « ةبلعن نب هلل
 اس الو ؛ نيخيش نع هدنع ثيدحلا نأ ىلع لمحیف ثيدح بحاص بامش نبا ناف « ىراخبلا رایتخا ىوقي ام وهو
 ةماسأ هاور رخآ فالتخا هيف باهش نب | ىلعو . ةيلمث نب هللا دبع ةياور ىف سيل ام بلک نب نمحرلا دبع ةباور ىف نأ
 ٠ نع «لاملا » ىف ىذمرتلا ىكح دقو « ظفحلا *یس ةءاسأو «یذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ سنأ نع هنع ىئيللا ديز نبا
 بابش نبا نع یداصن الا زيزملا دبع نب نمحرلا دبع قيرط نم قبلا هجرخأو . هدانسإ ىف طلغ ةءاسأ نأ ىراخبلا
 رکذ دقو . « هيأ نع » هلوق ىف أطخأ دقو , فیعض زیزملا دبع نباو « هيبأ نع بعك نب نمحرلا دبع نع » لاقف

 و ) هلوق ٠ « مآ » ىنيمشكلا ةياور ىف ( امهيأ لوقي مث ) هلوق . نيباب دعب أيس اك رخآ افالتخا هيف ىراخبلا
 نم نیب اب دعب قأيسو ءاولسغي لو » كلذ دعب هلوقب قئاللا وهو « ماللا حتفب انتیاور ف طورضم وه ( مهلع لصي
 . هأب الو هسفنب كلذ لعفي مو ىنعملاو ماللا رسكب هذهو « مهلسفی مو مملع لصي مو » ظفلب تسللا نع رخآ هجو
 زاوج هيفو . ىلاعت هللا ءاش نإ ىزافملا نم دحأ ةوزغ ىف اهؤافيتسا ىتأي ةريثك ثحابم اذه رباج ثيدح قو

 « دحل ىف نينئا نفد زاوج ىلعو « امهنيب هعطقب امإو هيف امهعمج ام ةرورضلا لجال دحاو بوث ىف نيلجرلا نيفكت
 . كلذ عین فنصلا مجرت دقو < لسغي ال ةكرعملا ديهش نأ ىلعو « دحللا لخادل امهاضفأ دقت بابحتسا ىلعو
 مكاحلاو یعفاشلا دنع هنع ةياور ىفو « رباج ثيدح ىف اک « مهلع لص مل» ةروكذملا ةماسأ ةياور ىف عقو : ( هيبنت )
 باوصلاو  ةماسأ نع ىنعي - ةظوفحم ريغ ةظفللا هذه : ینطقرادلا لاقو « ةزمح ىنعي « هريغ دحأ ىلع لصي ملو د
 دودعم اذهو , نويرصب هلك دانسالاو , ىنزيلا وه ( ريخلا ىنأ نع ) هلوق ٠ لعأ هللاو تسللا ثيدحلا ةقفاوملا ةباورلا
 نع حيرش نب ةويح قيرط نم دحأ ةوزغ ق داز . هتالص لثم ىأ بصنلاب ( هتالص ) هلق : دین اسالا مصأ نم

 < لب هلا لوسر ىلا اهترظن ةرظن رخآ تناكف » هيف دازو « تاومالاو ءایحالل عدولاک نینس نامت دعب » ديزي

 یذورلا : ةخش ىف (۱)



 ۳۱ ۱ ۱۳۸۳-۱۳۵۰ ثيدحلا

 لوالا عیبد ىف إب تامو « ثالث ةنس لاوش ندا تم لامت هللا ءاش 4 كانه ةدابزلا لع مالكسلا قأيسو

 ۳ ر

 نودو نیس عبس ىبف الإ و ‹ ركل ربچ قيرط ىلع زوج « نینس نام دعب د هلوق ىف اذه ىلعف < رقع ىدج] ةن

 لاقو . هملع ديزم الاع هنع ىعفاششاا باوج مدت دقو ءادهشلا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع هب لدتساو . فصنلا

 وآ ۰ مهماع ةالصلا كرت نم مدقت ال اسان نوكي نأ امإ : ناعم ةثالث نم ولخ ال مماع مقلب هتالص ىنعم : یواحطا

 ناف مهريغ فالخم ةزناج ماع ةالصلا نوكت وأ ۰ ةروكذلا ةدملا هذه دعب الإ 0 لصب ال نأ مبتنس نم نوکی

 ىف وه ام انرصع ىف نيفلتخلا نيب مالکلا نأك مث . ءادهشلا ىلع ةالصلا ماع هتالصب تبث دقف ناك اأو . ةبجاو

 ددصب هرکذ ام بلاغو . یبتنا ىلوأ نفدلا لبق تناك نفدلا دعب ماع ةالصلا تتبث اذإ و « مهنفد لبق ماع ةالصلا

 نوو هصااصخ نم نوکت نأ غا اا لمت مهلع هنالص ناف  رصحلا ىوعد ىف مس ل عملا

 مو ؟ ررقت دق كح عفدل اهم جاجتحالا ضهتني فيكف ٠ و . مدقت اک ء امدلا ىنعمي نوكت

 لثم هنوک امآ و « ءاعدلا انه ةالصلاب دارملا : یوونلا لاق . ملعأ هللاو هركذ یذلا ىناثلا لامتحالاب ءاملعلا نم د لق

 ىأ )ل ا! طرف فإ) هلق ٠ یقولا هب وعدي نأ هتداع تناك ىذلا ءاعدلا لثع مه اعد هنأ مامو تملا ىلع ىذلا

  هرهاظ ىلع وه ( ىضوح ىلا رظن ال ) هلوقو . هميظعتو ربخلا ديكأتل فلحلا هيف ( هللاو فاو ) هلوقو « كقباس

 اذكو « ىلاءت هللا ءاش نإ قاقرلا باتک ىف یفوتسم ضوحملا ىلع مالكا یتآیسو ..ةلادلا كلت ىف هنع هل فشك هنأكو

 انذاعأ ضعبلا نم عقو دق كلذ نآل ٠ ؛ ءو ىلع یآ ( اركرشت نأ كيلع فاعأ ام) هلق . امدلا ىف ةسفانملا ىلع 0

 مالك Ji ةيقب قاس 3 € ةوب لا تامالع , ۴ فئصاا هدروأ كاذلو 3 لپ ینل تا ۰ زجعم تب دا اذه فو. ىلاعت هلأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هيلع

 ربق ىف ةلالثلاو نياج رلا نا نفد ساب ۳
۳۳ 
3 

 رباج نا بسك نإ نهرا دبع نع باپش نا مدح يللا انثدح نایت ن اشو - ۰

 « دحأ لق نم نيلجرلا نيب غمت ناك هلي "ینلا نأ » هربخآ امهنع هللا یفر هللا دبع نا
 ءافتك الاب امإو « هطرش ىلع سيل ام ىلا ةراشالاب امإ هتداع ىلع فنصملا ىرج : ديشر نبا لاق « دحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عمي ناک, ظفلب ارسهتتع روک ملا راج ثيدح هيف دروأ (ربق ىف ةثالثلاو نياجرلا نفد باب ) هلوق

 «دحاولا رقلا ىف ةثالثلاو نيلجرلا نفدي ناكو , ظفلب لبق املا راشلا ینعی قازرلا دبع ةياور ىف عقو دقو . سايقلاب
 ماشه نع نسا باكأ یورو , هربغو یذمرتاا دنع اضيأ سنأ نع ةضقلا هذه ىف ةثالثلا ركذ ددوو . ینا

 اورفحا : لاق , دهجو حرف انباصأ : اولاقف دحأ موب متلي هللا لوسر ىلا راصنالا تءاج : ناق ىراصنالا سماع نبا
 .lis ثيدحلا اذه ىلا راشأ فنصلا نأ رهاظلاو . ىذمرتلا هده « رة ىف ةثالثلاو نيلجرلا اولعجاو <« او

 زاوج اذه نم دخؤاو < رک اف نناجرلا نفد الثم لوقي ناک لب ةثالثلا ىلع رصتقي ل هدارأول 5 ءرظن هيفف سايقلا

 نفدي ناک هنا » مة سالا نب ةلئاو نع نيس دانساب قازرلا دبع ىورف ةازملا عم لجرلا نقد اأو زق ىنا ىلا قلد

 الو بارت نم الئاح امهني لعج ناك هناکو « «هءارو ةأرملا لمج و لجرلا مدقيف دحاولا قلا ىف ةأرملاو لجرلا

 ملعأ هاو . نینجا اناك نإ امس



 زن انا باتک - ۲۳ ۳۴

 ۹ ا ۳

 ءادهشلا لسغ رب مل نم صاب - ۶[

 لاق : لاق راج نع بمك نب نجرا دبع نع باهش نا نع ثيل انت دح دیلوا وبأ شرم - ۰۱
 » مهلّسف لو . دحا موی ینعی « ممامد ىف مونف دا » ھی ینا 2 4 2 31

 بیسطا نب دعس نع ىور ام ىلا كلذب راشآ . دارفالا « ديهشلا ه ةخسن ىف ( ءادهشلا لس رب نم باب ) هلوق

 هاورو . یرصیلا نسجل ا لاق ه و : لاق ءرذنملا نا هاکح هلسغ بجيق بنج تمم لک نال « دیهشلا لسغب : لاق هنأ

 دقو . ذوذشلا نم وهو « هريغ نعو ةيعفاشلا نم رس نبا نع ىكحو < نسحلاو ديعس نع ىأ امینع ةبيش ىلأ نبا

 مد لك وأ حرج لک ناف مولفت ال , دحأ ىلتف ىف لاق قلم ىنلا نأ راج نع رخآ هجو نم دمحأ دنع عقو

 ارصتخم لبق روكذملا رباج ثيدح فنصملا دروأ مث كلذ ىف ةکسما نيبف «مماع لصي ملو ؛ ةمايقلا موب اکسم حوفی

 دنع حصالا وهو 0 ضلالاو بنجلا الو ىح لفي ال دمهشلا نأ ىلع همومعب لدّتساو « مهلسفي ملود ظدلب

 دحأ موي هتاسغ ةكئالملا نأ بهارلا نب ةلظنح ةصق ىف ىور ال « تيملا لسغ ةيذب ال ةبانجلل لسغي ليقو ؛ ةيعفاشلا

 سابع نبا ثيدح نم هريغو قاربطاا یورو 0 هريغو قحس] نبا اهاور ةروهشم هتصقو 6 بنج وهو دهشتسا امل

 هلي هللا لور لاقف ‹ بنج امهو بهارلا نب ةلظنحو بلطملا دبع نب ةزح بيصأ و لاق هنع هب ساب ال دانساب

 لدف  ةكئالملا لسغب هق قتکا ام اجاو ناك ول هنأب بيجأو « ةزح رکذ ىف بیرغ « امہات کالا تيأرو

 ملعأ هللاو . ديهشلا مآ ىلوتي نمع هطوقس ىلع

 ةيحان ىف هنأل دحللا یو . دحالا ىف م دقي نم صاب - ۵ عرس ۲ ع ر رگ -

 ار ناک امقتش ناكولو . الدم : ادم آل . دحلم رتاج لکو
 ن نر دبع نع باپش نیا ىنث دح دعس "نب تی ان ربخأ هللا دبع ان ريخأ لت اقم "نبا شرم = ۷

 نق نيب نیلجرا نيب ٌممجي ناك ب لا لوسر نا » اهنع هللا یضر هللا دبع نب راج نع كلام نب بلک
 : لاقو دحللا ىف همدق اهدحأ ىلإ هل ريشأ اذاف ؟ نآرقال اا رک أ مہا : لوقت مت «دحاو بوت ىف دا

 6 ع و « مهملع نا و ۰ مهسامدپ مهنفدب مو ۱ ءال زم لع دیش 1

 ب نا "لوسر ناک و امنع ها صر هلا دبع ن راج نع یره زا نع * ءازوألا انربخاو بس ۳۸

 لاقو - هبحاص لبق دحللا ىف هم دق لجر ىلإ هل ربشآ اذاف ؟ نآرقلل اذخآ ”رثك أ ءالؤه (یآ : دحأ لت لوقي
 « ةدحاو ة رک ىف یعو ىبأ نفگف - ”رباج ر ف ۽ ےس

 0 طا مچ 3 ¢
 هنع هللا "یضر ارا می” نم ىنث دح "یره زلا ینادح : رشک "نب ناماس لاقو

 رثك | ناك نم ممدقن ىلع باپلا ثيدخ لد دقو ‹ دحاو نم رثك أ اوناكاذإ ىأ (دحألا ىف مدقي نم باب ) هلو

 داحلالا لصأ : ةغللا لهأ لاق ( ةيحان ىف هنال دحللا یسو ) هلو . ةمامالا ىف هميدقت ريظأ اذهو « هحاص نم انآرق



 ۳۱۳ ۱۳۸۹ - ۱۳6۷ ثيدحلا

 طو نع لیمیف ربقلا بناج ىف لمعي قش هنال دحللا یو . دحلم نيدلا نع لئ ال ليقو ۰ ”ىثلا نع لودعلاو لما

 ناكل اعقتسم ناك ولو دما فنصلا لوق امأو ۲ نالا هياع قبطب و هيف عضویف تيملا عسي ثيح هبناج ىلا روا

 لدعت الدعم هنود نم دمت ناو هانعم یربطلا لاقو « الدعم ىأ ادحتلم هلوق » لاق . « زاجلا باتک » ىف ىلا نبا

 تلم اذا اذک ىلا تدح هنم لاقي « دحالا نم لمتفم دحتم لاو : لاق . هقلخ عيمحجي ةطيح هللا ةردق نال ؛ هللا نع هيلا

 ثبدح هديؤيو . رثک أ ىنالثلا : هريغ لاقو ‹ دوجأ ىعابرلا 9 ءارفلا لاق 3 هتدلأو هتد : لاقب و . یبّنا هيلا

 ثيدح فنصلا قاس مث « هجام نبا هجرخآ ثيدحلا « دحاللاو قاقشلا ىلا اولسراف » لي ىنلا نفد ةصق ىف ةشناع

 نبا داز . رباج نم عمسي مل باهش نبا نآل اعطقنم ىعازوألا نعو « الصتم ثيللا نع كرابملا نا قيرط نم راج

 « مهلع ديبثلا انآ ىناف مهحارحجب مولمز : لاق دانسالا اذ ىعازوألا یئدح » اسم نب دل ولا نع تاقيطلا ف دعس -

 یعو ىبأ نفكف ) ىعازوألا ةباور ىف هلوق . ثيدلا « امد ليسي ةمايقلا موي ء هاج الإ هلا لیبس ىف لكي لم: نم ام

 داوس ناول اف ةعارد ىه : ءازفلا لاقو ۰ ة ةططخم هريغ وأ فوص نم ةدر : ملا رسكو نونلا حتفب یه ( ةر ىف

 ناف « نیت رم ىف انفك امہنآ دعس ناو ىزاغملا ىف ىدقاولا ركذو « ةرع كلذك تناك اذا ةءاحسلل لاقيو « ضايبو

 ىف هعم نفك یذلا لجرلاو ۰ نيباب دعب كلذل ديزم ىتأيسو ۰ نيفصن امهنيي تقش ةدحاولا ةرغلا نأ ىلع لمح تبث

 لوصوم وه (غا ريثكن ناملس لاقو ) هلوق . باب دعب هتبمست ىلع مالكلا ىتأيس اک هعم نفد ىذلا وه هن أك ةرفلا

 ىنطقرادلا لاق « نيب اب لبق هيف ثحبلا مدقت دقو یر :هزلا خيش ماه روكذملا ناملس ةياور ىو « یلمذلل تاورهزلا ىف

 نآ تاقثلا ىلع هسيف فالتخالا نم لصاحلا نال بارطضالا عنع پیجأو ‹ یرهزلا هيف برطضا : « عبتتلا » هى

 « هامس نم ةءاور ىف كلذ رثؤي الف هل ىعازوألا فذحو ىرهزلا خیشل ناملس ماهبإ امأو . نيخيش نع ء هلح یرهزلا

 ثيدح دیاوف ةيقب ىلع مالکلا ىتأيسو 0 هيف ةماسأ طلغب حرص ىراخبلا نأ انيب دقو ؛ امهفعضل ةحيحصلا ةباورلا

 لضفلا هوجو رئاسو دهزلاو هقفلا لهأ هب قحلیو « نآرقلا "یراقل ةرهاظ ةليضف هيفو « ىزاغملا ىف راج

 ربقلا ىف شيشفكاو رخذإلا سا - ۷٦

 سابع نبا نع ةمركع نع الاخ انک اح باوا دبع انت ذح بتوح نب هللا دبع نب , دم اشو - ۱۳:۹

 نم اس ىل تل « دمي أل الو « ل دحأل لی ف کا معمل 85ج ىلا نعاهنع 00

 سابملا لاقف . فكرمملالإ یی Ll ا رغني ” الو « اه رحش 0 الو ءامالغ لت هيلا

 « رخذإلا ذي : لاقف . انروبقو انتغاصل رخذالا * ده 5 یر

 « انتويبو انروبقل دلا با نع هنع لا یضر ةريره وبأ لاقو

 هل « ق نا تعم » یش , تش ةیفص نع رم و ن نسلا ن 1 ء لاص نب نابأ لاقو



 زئانجلا باتک - ۳ ۱ ۳

 « مهتوییو مهنیقل » اهنع هللا یفر سابع نبا نع سواط نع "هام لاقو

 [ ۳۱۳ > ۳۱۸۹ ۰۳۰۷۷ ۰ ۲۸۲۵ ۲۷۸۳ ۰۲۳۳ ۰۲۰۹۰ ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۴۳ ۰۱۵۸۷ : ىف هفارطآ - ۱۳۸۹ ثيدحلا ]

 الإ سايعلا لاقف « هيقو ‹ گم مرح ىف سارع نا ثي لح هی دوتا ( ربقلا ىف ششمحلاو رخذالا باب ) هلوق

 هلوق ف كلام نا زوچو . ىلاءت هللا ءاش نإ جحلا باتک ىف هدئاوف ىلع مالكلا ناو ۰ ان روبقو اتغاصل رخذإلا

 دارأو ‹ هس هطس و ربقلا ف رخذالا حرط ثيدحلا اذه لع رذاملا نا مجر و « بصنلاو عفرلا : رخذإلا الإ

 هدامو « بيطتلا ال هوحنو طسبلا رخذإلا لاهتساب دارملا نأو رخذالاب هقاحلإ ىلع هبیننلا شيشحلا رك ذب فاصملا
 بعصم ةصق ىف « انفك دج ل اذإ باب » ىف مدقت دقو < ءیشا ةمجرتلا ىف هدیقب لذا مرحلا نم هشح زوي ام شيشحلاب

 ةرمح نأ اضيأ بابخ قیرط نم دمحألو « رخذالا نم هاجر ىلع لمحي نأو هسأر یطفی نأ هنفک رصق ال ريمع نا
 تدم یح هسأر نع ثصأف هيمدق ىلع تاعج اذإ و « هیمدق نع یصاق هسأر ىلع تلهج اذإ ةدر الإ نفك هل دجوي '

 هاش ىبأ ةصق هيف ليوط ثيدح نم فرط وه ( حلا ةريره وبأ لاقو ) هلو . رخذإلا هيمدق ىلع لمجو هسأر لع

 ساپعلا لاقف د هيفو هةيرط نم هجام نیا هلصو ( حلا اص نب نابأ لاقو ) هلوق . للملا باتك ىف الوصوم مدقت دقو

 وه نون اهدعب ةيناتحتلا نوكسو فاقلا حتفب نيقلاو ۰ مروبقل لدب « مهنيقل » هيف هلوقل هدروأو « جا باتک
 ىنوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « ةيفصو ةرره ىفأ ةءاور ةقفاول والا ةءاورلا حيجرت ىلا راشأ هنأكو « دادحلا

 ىلاعت هللا ءاش نا جا باتک ىف

 2 5 ۳ كلاما

 ؟ ةلمل دحالاو ربقلا نم تيملا جرم له ساپ - ۷
 ۱ ۱ 2 و 1 08

 لاق امهنع "لا ىضر هللا دبع نب ”رباج تعم : ورع لاق نايس ان دح هللا دبع نب ىلع اش - ۰

 ثقو ٤ هبنبک ر ىلع صوف ج رخأف هب صف ۰ 4 لخدأ ام دعب نا ن هللا دبع هل لسد یا 2

 لوسر ىلع ناکو : نوراه وبأ لاقو نايفس لاق . ًاصيق (سابعاسک ناکو رعآ "لاف « صيف هسبآأو « هقير نم هيلع

 َنْورَيف : نايفس لاق . دلج ی ىذلا كيف ىلأ بأ هللا وسر اي : هللا دبع نا هل لاقف « ناصیف ق هللا

 « مَمَص ايل ةأناكم هيف هلا دبع نیا نآ
 ورق - و ع رو ۳6

 هنع هللا یضر ررباج نع هاطع نع اعلا نيج ان دح لضفلا نب ”رشب انربخأ "ددسم اشم - ۱

 « ر ینلا باحصأ نم لتقی نم لر ىف الوتقم الا ىنارأ ام : لاقف لیلا نم ین ىناعو دحا رضح:ال. 9 لاق

 تلناوخأ صاوتساو ¢ شفاف 6 د لع نإ 3۰ ا < هللا لوسر سفت ريغ ¢ كنم م لع أ یدعب لر ال فاو

 « رَخآلا ممم هکر نأ یسفن بط 5 0 ربق ىف ثرخآ هعم نفدو ؛ لیتق ا ناکف «انحہصأف 1 ار

ill رورو 

 ذأ ah رهمشأ ةتس دعب هج ختساف

 [ ۱۳۰۲ : يف هفرط ۱۳۰١ ثيدحلا ]



 فلل ۱ ۱ ا هذ ۱۳۵-۱۳۵۲: ثيدحلا 7

 باج نع هاطع نع حيت یی نبا نع ٌةبعُش نع رماع*نب دعس اندح هللا دبع "نب لع اش - ۲

 « ٍةّدح ىلع ريق ىف هتلم « تجرأ یتح یسفآ "بیت لف « جر ییا عم نفد » لاق هنع هلا یفر

 جارخإ] عنم نم ىلع درلا ىلا كاذب راشأو  ببسل ىأ ( ةلعل دحللاو رنقلا نم تيملا جرخ# له باب ) هلوق

 ثيدح ىف نآف ؛ ةالص ريغب وأ لسغ ريغب نفد ول اع زاوجلا صخ نك« ببس نود ببسل وأ اقلطم هربق نم تملا

 ةمجرتلا ىف هلوق :لزنتي هيلعو < هل ةكربلا ةدايز رم هب قلعتت ةحلصم هدبن ىف ناك اذإ زاوجلا ىلع ةلالد لوألا راج

ىف تيملا ىلع ررض ال هال یاب قلعتي مال جارخإلا زاوج ىلع ةلالد ىتاثلا راج ثب دج فو « ريقلا نم د
 تيم نفد 

 « دحل ىف ناك راج دلاو نال « دحللاو » هلوق لزنتب هيلءو « یسفن بطت لف » هلوقب واج كلذ نيب دقو « هعم رخآ

 ايف سيل رباج دلاو ةصقو « صیصختل ةلباق يأ نب هللا دبع ةصق نال مابفتسالا ظفلب ةمجرتلا فنصملا دروأ امنو

 هللا دبع ةصق ىف راج نع - اید نبا وهو ورع ثيدح هيف فنصملا دروأ مث. ريثلا نب نا اق « عفرلاب حرصت

 قو « اصیق اسابع اسك ناكو » قيرطلا هذه ىف دازو « صيمقلا ىف نفکلا باب » ىف هركذ قبس دقو « نأ نا

 وبأ لاقو : نايفس لاق ) هلو ۰ هي ىنلا ع باطلا دبع نبا وه روكذملا سابعلاو « هصيق » ینبمشکلا ةياور

 ىف اذكو « ةريره وبأ لاقو » تاناورلا سم ريثك ىف عقوو ‹ اهريغو رذ ىبأ ةياور ىف عقو اذك ( حلا نوره

 نونو ةلمہم طانحلا یسیع ی نب ىسوم هنأب ىزملا مزج روكذملا نوره وبأو « فيحصت وهو معن ىبأ جرختسم

ثيدحلاف « نيمباتلا عابتآ نم امهالكو , ةرصبلا خويش نم ءالعلا نب مهارب | همساو ىونغلا وه ليقو ؛ ىتدملا
 ٠ لضعم 

 . دمتعملا وه اذبف « ©9) ىسوم ىبأ نب ىميع انثدح » هظفل و یسیع هام نايفس نع هدنسم ىف ىديجلا هچرخآ دقو

 دنع لصتم رددقلا اذه ( سابملاب عنص امل ةأفاكم هصيق هللا دبع سبلأ علي ىنلا نأ نوريف : نايفس لاق ) هلوق

 - دنسلاب نايفس نع دم نب هللا دبع نع « ىراسألا ةوسك باب د ىف داهجلا رخاوأ ىف ىراخبلا هجرخأ دقو « نايفس

 رد بأ نب هللا دبع صيق اودجوف بوث هيلع نکی مو ساپملاب قو ىراسأب ىتأ رد موب ناكامل » لاق روک لا

 مالک نم « كلذلف » هلوق نوكي نأ لمتح و « هسبلأ ىذلا هصيق علي ىنلا عزن كلذلف « هابإ لِي ىنلا ءاسكنف هيلع

 هللا ءاش نإ كانه هيلع مالكلا ىفوتسأسو « بابل اذه ىف ىلا هللا دبع نب ىلع ةياور هتنيب « خلا ىف جردأ نايفس

 نع ثيدحلا اذه ىراخبلا جرخأ اذکه ( رباج نع ) حابر ىبأ نبا وه ( ءاطع نع ملا نیسح انثدح ) هلوق . ىلاعت

 رباج ىلا دانسالا اذهب ثيدحلا بتک نم ءىش ىف ريثكلا عبنتلا دعب هرأ مو « نيسح نع لضفملا نب رشب نع ددسم

 هجرخأف معن وبأ امأو « ىراخيلا قررط نم هجرختسم ىف هجرخأف هجر لیعاسالا ىلع زع دقو . ىراخبلا ىفالإ

 نآ نع دیزب نب دیعس نع » لأقف لضفملا نب رشب نع ثعشالا ىنأ قي رط نم
 سيل : هدعب لاقو « رباج نع ةرضن

 ةروبش» ديعس قب رط و : تلق . ادج ةزيزع ءاطع نع نیسح نع هتاورو : لاق . ىراخبلا طرش نم ةرضن وبأ

 ىدنع لمتحاو « باج نع ةرضن ىبأ نع هقيرط نم یاربطلاو ماحلاو دعس ناو دواد وبأ ابجرخأ « هنع
 نوكي نأ

 نب ذاعم نع قصسأ نب ركب ىبأ نع هجرخأ دق رک احلل « كردتساا , ىف هتبأر نأ ىلإ . ناخيش هيف لضفملا ن رشبل

 ر يع یبآ نب یوم ٠ باوصلاو « مل يتبس وأ خاسنلا نم طاغ وهو « قالوب ةعبط لو انيدبأ ىلا ةطوطخلا ىف انكم ( ۱۱

 معآ تار ٠ لمأتف ء ةدمتمملا عجارملا نح ممي اکو یزلا مالك ىف مدقت یک



 سی سا ی یر د حتی زئانجلا باتک ۔ ۳ ۳۹۹
 هظفل و رباج ىلا دانسالا اذهب « لیلک الا » ىف هجرخآ اذکو « رشب نع ثعشالا وأ هاور اک رشب نع ددسم نع ینئلا
 ىلع هبن نم رآ لو« وه نم ىل نيبتي مل نکل < ایه و قيرطلا هذه ىف نأ ذئنيح نظلا ىلع باغف « ءاوس یراخبلا ظفل
 نع هاطع نع حي ىبأ نبا قيرط نم هچرخآ مي قيرطلا هذه بقمف كلذ نم ءىثب رعشتسا ىراخبلا ناکو كلذ

 « نظلا ینعع ةزملا مضب (فارآ ام) هلوق ٠ لع هللاو . رباج نع ءاطع قيرط نم الصأ هل نأ حضویل ارصتخم رباج
 نم ناكو - رذنلا دبع نب رثبم ىأر هنأ هار مانم كلذ هنظ بوس نأ ىدقاولا نع ءكردتسملا» ىف اجلا رکذو
 نآ اور ىفو ٠ ةدامشلا هذه : لا ب ىنلا ىلع اصف « مايالا هذه ىف اميلع مداق تنأ : هل لوي - ردیب دهشتما

 امن : نيتلا نا لاقو . ثيدحلا . لتقأل ىسفن ضرعم ىلا : هل لاق هابأ نأ رباج نع نکس نبا دنع ةروكذملا ةرضف
 ضعب نأ رس ىنلا هن ريخأ ام ىلا ةراشإ هلع هللا لوسر باحأ نم لاق امو < هماع مزع ناکام ىلع ءانب كلذ لاق .

 ( ضقاف ) هڵوق ۱ ةوبنلا تامالع ىف هرادقم ىنأ.س ( انید ىلع ناو ) هلوق . یزاغلا ىفاحضاو قاد اک لتقیس هءاحصأ
 نبندع ركذ ىلع مالكلا ىتأيس ( كتاوخاب ) لوق . « هضقاف » م احلا ةياور قو « لوعفلا فذع لصالا ىناذك
 نب ديز نب حوملا نب ورمع وه ( رخآ هعم نفدو) هلق . لاعت هللا ءاش نإ حاکسنلا باتك ىف نبنم اهمسا فرع نمو
 نبا لاق . امظعت همع هامس ارباج نأكو « ورع تنب دنه هتخأ جوزو راج دلاو قيدص ناكو « ىراصنالا مارح

 نب ور و ورع نب هللا دبع بيصأ نيح لاق لي ىنلا نأ ةلس ىنب نم لاجر نع أ ینثدح  ىزاغملا ىف قحا
 ورمع تنب دنه تأر اهنأ ةشئاع نع « یدقاولا یزاغم و ىفو , ايندلا ىف نيقداصتم اناك امهناف اهمنیب اوعمجا : حوا
 لوسر سمآ مث. ةنيدلاب امهنفدتل مارح نب ورع نب هللا دبع اهوخأو حوا نب ورع اهجوز هيلع اهل اريعب قوسا
 . افئاس الم هل نال ‹ ديحي سیاف مو « ىمعو » هلوق نإ ىطار.دلا لوق امأو . مبعجاضم ىلا لتقلا درب متلي هللا
 ىور دقو « ور » نم فحصت « یعو د هلوق نأ هريغ نع یامرکلا یحو ۲ اريثك عقب اذه لثم ىف زرجنلاو
 لي هللا لوسر ام صاف دحأ موي هيخأ نباو حوملا نإ ورع لتق » لاق ةدانق ىلأ ثيدح نم نسح دانساپ دمحأ
 نسآ ناك هلعلف لاق اک وهو ؛ همع نبا وه ااو هيخأ نبا وه سيل : ديهقلا ىف ريلا دبع نبا لاق « دجاو ربق ىف العجل

 نجرلا درع نع ًاطوملا ىف عقو ام رهاظلا ىف فااخي اذهو هنفد موي نم ىأ ( رهشآ ةتس دعب هتجرختساف ) لوق . هنم
 ىف اناكو ۰ امهرق لیساا رفح دق اناک نییراصتالا ورمع نب هللا دبعو حولا نب ورع نأ هغلب هنأ ةعصعص ىنأ نبا
 امن رفح مون و دحأ نيب ناکو « سمالاب اتام اممنأاک اریغتی مل ادجوف اههناکم نم اريغيل امهنع رف « دحاو ربق
 هابأ نفد هنأ راج ثيدح ىف ىذلا نال رظأ هيفو . ةصقلا ددعتب رلا دبع نبأ امهنيب عمج دقو < ةنس نوعب وأ و تس
 دارلا نوكي نأ اماف « ةنس نيعب رأو تس دعب دحاو ربق ىف ادجو امهنأ أطوملا ثيدح ىفو رهشأ ةتس دعب هدح و ريق ىف
 قحا نبا ركذ دقو « دحاو ريقك اراصف نيربقلا دحأ قرخ لمساا نأ وأ ٠ ةرواجلا برق دحاو رق ىف امهنوکب
 ءادهشلا روبق ىلع ترم ىلا هنیء ةيواعم برض امل : اولاق راصنالا نم خايشأ نع ىنأ ىنثدح , لاقف ىزاغملا ىف ةصقلا
 ىلعو امههوجو امهب ىطغ دق ناتدرب امهلعو هللا د.بعو ارمع ىنعي - امهانجرخأف انتج مباع نيملا ترجفنا
 نبا دنع حمص دانساب دهاش هلو . «سمالاب انفد امهنأك اینٹ نايثتي امهانج رخأف ءضرالا تاب نم ءىش امهمادقأ
 نكسلا ىبأ ةياور ىف ضايع لاقو ( هنذأ ريغ ةينه هتعضو مويك وه اذاف ) هلو . رباج نع ريبزلا ىلأ قیرط نم دعس
 «ةينه» هلوق ىنعمو لاق ؛ رييغت لوالا فو «ىف » ةدايزو « ديغ» دقت باوصلا وهو , هنذأ يف ةينه ريغ » ينسالاو



 ۳۷ ۱ ۱۳۵-۱۲۵۳ ۰ ثيدحلا

 اریسی ارثأ هنوکل هرفصف ٠ ل اا نقار « ارغصم ةبناتح اهدعب نولي وهو < اریسب اش ىأ

 نع رذ ىبأ ةياور ىف عقو اذکو : تاق . «60)دنع هوه امنا : شک لا ظفلب هقايس بقع لرعاعالا لاق دقو . ىهتا

 رص» نب ناف قیرط نم قارطلاو ةمثيخ ىبأ نا ةياور ىف ام هنيبيو « صقن مالكلا ىف قبب نکل ؛ ىومشكلا

 امجوص ىلا نكسلا نبا ةياورل ىنمما ثيح نم قفاوم وهو « هلذأ دنع ةينه الإ « هتنفد مويك وهو , ظفلب ةلس يأ نع
 دنع ةينه ريغ » لاقف < دنع , ظفل و « ريغ » ظفل نيب ثعشألا یبا قيرط نم هتياور ىف معن وبأ عمجو . ضايع

 مقتسم وهو < ةينه , ظفل اهنم طقس < ةنذأ ريغ هتعضو مويك وه اذاف » املا راشلا رك احلا ةياور ىف عقوو « هنذآ

 ىف هنأ نیسلا نبا کحو . اهضعب نذالاب دارلاو « ىراخبلا دارفأ ىف « عملا , ىف ىديملا هركذ كلذكو . ىنا
 نبا هجرخأ دقو . هتلاح ىلع ىأ « ريمضلا ءاه مث ةيوصنم ةانثم مث ةزمه اهدمب ةيناتحتلا نوكسو ءاحلا حتفب هتياور

 لاله یآ قیرط نم دعس نالو « < ريغت مدحآ نذأ فرط نآ ريغ » ظفار (۲)ةبلسم ىنأ نع ةيعش قيرط نم نكسلا

 نم نك تارعش الإ » ةللسم ىنأ نع ديز نب دامح قيرط نم دواد ىنالو « هنذأ ةمحش نم اليلق الإ  ةيلسم ىلأ نع
 هذه تدافأو « نذالا ةمحشب لصتت ىلا تارعشلا دارملا ناب اهريغو ةباورلا هذه نيب عمجو « ضرألا لب ام هتيحل
 اج نع ردكنملا نب دم نع ح ع دانساب ینارطلا هاور ام كلذ ىلع ركعي الو « هريغ نود كلذ ريغت بهس ةباورلا

 اومطق مهنأ ىلع لوم هلال < لسم ىف هلصأو « ثيدحلا « هينذأو هفنأ اوعدجل هب اولثم مث دحا موب لتق هابأ نا »
 هنأ قابلا ىلع وبآ ىحو « شک ال اذك ( ءاطع نع حييجن ىبأ نبا نع ) ھلوق ۰ لعآ هللاو امهميج ال هینذآ ضعب

 نبا هجرخآ اذکو : تلق . حصأ هريغ هاور ینلاو : لاق « ءاطع » لدب « دماج نع » نكسلا نب ىلع ىفأ دنع عقو

 ةصق قو . باوصلا وهو هيف روكذملا دنسلاب صاع نب دیهس قي رط نم مہک ن ورخآو ىليعامسالا و ىئاسنلاو دعس

 مهتن كم مرابخاب كلذ ىلع ةناوتسالاو , ةافولا دعب اصوصخ ءابآلاب دالوالا رب ىلا داشرإلا : دئاوفلا نم راج دلاو

 عوقوب هتمارک هيفو . مهنم هيلع زعآ هدلو لعج نم لتي ىنلا هئانثتسال روک ذلا هللا دبع نام ةوق هيفو . بلقلا نم

 هسف و . ةداهشلا ناكل كلذ نأ رهاظلاو « امف هثبل عم هدسج لبت مل ضرالا نوکب هتماركو « نظ ام ىلع مالا
 هناكم ىف هنايب أيس اک هئيد ءاضق ىف هت وم دعب هيبأ ةيصوب هلمعل رب اجل ةليضف

 فقل ىف لو دلل تيس - ۸
 نمح را دبع نع 58 "نا یا دخ لاق دس ن ثيللا ان ربخأ هلل دبع انس خأ نادبع ازم - ۳۲

 نم نيلجر نيب عمن ل ىبلا ناک» لاق امهنع نإ یر هلا دبع ن رباج نع كلام ب ربك نا
 ىلعت

 ءالؤه ىلع ديرك انأ : لاقف دحالا ىف مدق اهدحأ ىلإ هل ريشأ اذاف ؟ نآرقال ًاذخأ ”رثك أ مری : لوقب مثدخأ

 ۰ 4 ا ۱ و « مهلامدب موف دب ۱ رم ۱ ةمايقلا م و

 نبا لاق ۰ رکذ قشلل هيف سیل و دحأ لتق ةصق ىف زاج ثيدح هيف دروأ ( ربةلا ىف قشلاو دحللا باب ) هلوق
 دحللا ىف مدقلا نوكي نأ لمت و « دحللا ىف اميج نيتيملا نأ ف رهاظ « دحلاا ىف همدق » رباج ثیدح ىف هلوق : ديشر

 لعا هللاو « حراشلا لاق ام مالكسلا اهب ميال هنكل « « هنذآ ريغ » لدب « هنذأ دنع ه ی (۱)
 ةملس ىبأ نع : ةطوطخلا ىف (۲)

 ىرابلا عف * ۳ ج ۷۸ - م



 رانج لا بانک ۳ ۳۱۸

 یآ نفکف » هلوقب دارا نأ هجو مدقت ام ديؤي اذهو ؛ نينا ناكمل بناججا ىف رفحلا ةقدثمل قشلا ىف هيلي ىذلاو

 | دحللا نأ ىلع هنيا ةمجرتلا ىف قشلا ركذ نوكي نأ لمتحو « امهنیب تةش ىأ « ةدحاو ةرم ىف یو

 ها نتسلا قو . مون ام ام هف يضف دب نم اال ولف « ةةشملاو دهجلا نم هيف اوناكام عم هيف ءادهشلا نفد عقو ىذلا هلال

 لمآ هللاو . قشلا ىلع دحللا ةليضف ديؤي وهو « انريغل قشلاو انل دحالا , اعرف رم سابع نبا ثيدح نم هريغو دواد

 ؟ مالسإلا يبصلا ىلع ٌضرمی لهو « هيلء ا له تاف یصلا لأ اذإ اپ - ۹

 سل عم ولا اهدحآ لس اذإ : ةداتقو هارو یرشو نسحلا لاقو

 هموق نيد ىلع هيبأ عم نكي مو « نيفَعضتسلا نم نا عم امهنع نا ۍضر سابع نبا ناکو

 لب الو ب مالسالا :لاقو

 نبا نأ هللا دبع نب لاس ینربخآ لاق یره*زا نع سنوي نع هللا دبع انربخأ نادبع شرو - ۸

 ما بمب وو دایص نا لب طهَر ىف اال ئیلا عم قلطنا ع ا یخ اهنع للا ضر رم

 نال لاق مث هديب الكم بلا بّرض یتح "رعشب لف - لا دایض نبا براق دقو - لام ین منا

 ءونل دایص "نبا لاقف . نییمالا هر نأ: لاقف دایَص نا ميلإ رظنف ؟ هلل لو یاد دایص

 : دایص نا لاق ؟ یرت اذام : هل لاق . هلو هاب تنمآ : لاقو هضفرف ؟ هللا لوسر نأ دفنا 4 : ع

 aE 0 یبلا هل لاق مث . سالا كيلع طاخ : و یت لا لاقف . ب ذاكو یتداص ىيتأي

 هللا لوسد اب ىن : هنع هللا یضر "رع لاق . كرد ودمت نف ها : لاقت . شل وه : دايص نبا لاق

 « هلتق ىف كل ريخالف هنکي مل ناو «هیلع طلت ناف هني نإ : وَ يلا لاقف . قع برضأ

 [ كله ۰ ۱۱۷۳ ۰۳۰۵۵: ىف هفارطأ - ۱۳۰4 ثيدحلا]

 “ىو ا نا لور كلذ دعب یتلطنا » لوقب بن هَل "یر رع 4 تھم : لاس لاقو - ۵

 ظ دایص نا هاري نأ لبق يش واس نا نم حسی نأ لم وهو < دای "نا اف ی جلا لخت ىلإ بک نبا

 هلا "لوسر دایص نا ما تأرف 82 وأ « ةر اف ل ی ىف یعب- عیلضت * رهو ویلا ها 0

 نب راق و دمع ذه - ایم نإ / ما وهو - فاص اي : دایص نبال + تااةف لخت عوذم قنب وهو ٌةبكم

 از ام همر د دج ق یش لاقو اق هک یخ او ی لا لاقف . دايص

 ر ت لاقوة : ریو یک قاحسا
 YE] , سوح 6۳۰۳۳ ‹ ۲1۳۸ : ىف هفارطآ -۱۳۰۰ ثیدملا ]



 ۳۹۹ ۱۳۵-۱۳۵۹۰( فيدحلا
 س ا 0 لاش ا

 ناک» لاق هنع هل یر سنا نع تباث نع دز نا وهو دام انثدح برح ن ناماس ارزو - ۲

 3 0 ٠ رس ۳ ۳ ۶ ۳ 5 سو 4

 3 َرظنف . 00 أ هل لاقف هسار لع دعا « 0 ا ئنلا هاتاف ¢ ض رد تب 'ىنلا مد یدو مالغ

 و ۶م 5 3 ۰ لأ 1 ۵ یر ممر ۰

 6 راثلا نم

 [ ۰۲0۷ : ىف هفرط - ۱۳۰۱ ثيدحلا ]
 ۱ ل ى ۱ ۳ و - 6 ۱

 لوقي امهنع هللا یضر سابع نا تموم : هللا دیبع لاق لاق نایفس انثدح هللا دبع نب لع اشو - ۷

 يو اال را ا ل لا وم مس و ور ب
 6 عاسالا نم یاو 3 نادلولا نم انا : نینهضتسلا نم یاو انا تنكو

 [ ٤٥۹۷ « 4۰۸۸ ۰ 40۸۷ : ىف هفارطأ - ۱۳۰۷ ثيدحلا ]

 « ةّيغا ناك ناو یوم دولوم لكى ع لص ۾ : باہش "نب زبا لاق "بيحس ان ربخأ نالا وبأ اشير - ۸

 ¢ مالسا ريغ ىلع 4 تناك نإو اغ هوب وأ مالسإلا و ع 3 مالسالا ةرطف ىلع دلو هنآ لجأ نم

 ناك غ ا یر ةرب ره ابآ ناف طقس هلأ لجأ نی لتس ال نم ىلع لي الو « يلع خاص 7 00 9

 جتذت اک هناسحع وأ هنارصتب آوا هاو ‹ ةرطفلا ىلع 45 ل دولوم نم ام » رام ی لا لاق ث

 925 ىلا هللا ةرطن ) هنع "لا 7 یر دره و لوقی مث ؟» ءاعدج نم اہف نوت له یا ا ا

 بلا (ایلع سانا
 [ 1۰۹۹ ۰ ۸۷۷۰ ۰۱۳۸۰ ۰۱۳۰۹ : ىف هفارطآ - ۱۳۰۸ ثيدحلا ]

 نآ نج را دبع نب ةّدس وبأ ینربخآ ئرھ ا نع سنوي ان ربخآ ہللا دبع ان خا نادبع شرو ۹

 وأ هنا دوم هاوبآف 6 ةّرطفلا ىلع ۳ دولوم نم ۳ 2 ال هللا هلوسر لاق ۽ : لاق 4 هع ا ىضر ةريره اأ

mmیر ة رب ره وأ ”لوقي 3 ؟ « ءاعدج ٠ نم 53 ن له ءا هج هد ا کو هناسحمم وأ هنا  

 )م نب يلا كلذ ا قامت ليدبت ال ءاهملع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف ) هنع كلا

 ةحیصا ةدوقعم ةجرتلا هذه 0 ) مالسالا یصلا لع ضرع» لهو 0 هيلع لصی له تام یصلا لسأ اذا باب ) هلوق

 ىف مجرتو « ماهفتسالا ظفاب اذه هرك ذ « هيلع ضرعي لهو د هلوقو . هنيبنس اک فالتخا لأسم یهو , یصلا مالس)

 انه ةلد الا ماقأ امل هنأكو e ىصلا ىلع م السالا ضرعب فکو »و لام كلذ مزجلا ىلع لات ةعمص) داهجلا باتک

 قبلا هب اف نیلا را امآ )ان زسحما لاقو ) هلوق . ةيفيكلا ركذ كانه دافأو كلذب ىنغتسا همالسإ ةحص ىلع

 نع سأوب نع عيرز نب ديزي انثدح ىح نب یح انثدح » لاق هل ضنا رفلا باتک ى هی رصف ن دم قو رط نم

 مهارإ نع ة ةريغم نع رمعم نع قازرلا دبع هلص وف مهار | رثآ امأو . هيدلاو نم ملسملا عم : لاق ؟ ريغصلا ىف نسحلا

 دانسالاب قبلا هجرخأف حيرش رثأ امأو . لسلا هب امال وأ : لاق ؟ امهدحأ لساف ريغص دلو اههنيب نيينارصن يف لاق



 زئانجلا باتک - ۳ ۶

 «قارصن هبوبأ دحأ ىص ین هيلا مصتخا هنأ حيرش نع ىعشلا نع ثعشآ نع مشه انث۔ج د يحم نب ىحب لا دو ۲ ذلا

 نبا ناکو) هلوق ٠ قبلا لرق رح نع وعض نع فال درع هلصوف ةداتق رم اما و: دلولاب قحأ مسا دلاولا : لاق

 مسأو « نيفعضتسملا نم ىأو انأ تنك ظفاب هثیدح نم بارلا ف فنص)ا هلصو ( نيفعضت ةسملأ نم همأ عم سايع

 نأ ىلع ىنبم وهو ۱ 0 فنصاا هلاق اذه ( هموق نيد ىلع هيبأ عب نكي لو) هلوق ٠ ةيلالهملا ثراحلا تنب ةبابل نأ

 ةحل صل كلذ ى هل هلي ىنلارمأب ماقأر ةرجما لبق لسأ : لس ا 8 دقو « ردب ةعقو دعب ناک ساب ملا مالسإ

 رسأ سابعلا نأ هدر و . كورتم وهو یلکسلا هدانسإ ینو « سابع نبا ثيدح نم دعس نبا كلذ ىود < نيملسملا
 ردي دعب تلر نيفعضتسملا ةصق ىف ىلا هب ال نأ اضيأ هدر و ؛ ااو ىزاغملا ىف 3 اک هفت یدق دقو « ردمب

 د_حأ هچرخآ اک طالع نب جاجحلا ةصق ف سنأ تیدح هيلع لدب و « ريخ حتف لبق اأ هنأ روپشلاف « فالخ الب
 ‹ روکذلا جاجحلا ةصقب هدرو ربیخم ل ینا رجاه هنأ سابع نبا ثيدح نم دعس نا یورو « فاسنلاو
 مالسالا : لاقو ) هلوق ٠ لعأ هللاو حتفلا دهشف قلي ىنلا عم مدقو ةنسلا ل وأ ىف حتفلا ماع رجاه هنأ حیحصااو

 نوکسیف سابع 0 لوق ىلع فرطمم هنأ نظأ 35 ؛ لآ ۳ نيعي مل یراخبلا خسن عیج ىف اذک ( ىلعي الو ولعب
 ینطقرادلا هجرخآ هريغ ثيدح نم اعوفرم الوصوم هتيآرو « ريثكلا عیقتلا دعب همالک نم هدجأ مل مث « همالک نم

 « ليلخلا ىلعي ىبأ دئاوف »ىف هائيورو « نسح دنسب ىت زملا ورم نب ذاع ثيدح نم هدنسم ىف یقایورلا نوره نب دمو

 : ةباحصلا لاقف « برح نب نايفس ىنأ عم حتفلا موب ءاج ورمع نب ذئاع نأ ىهو ةمق هلوأ ىف دازو هجولا اذه نم

 « كلذ نم زعأ مالسالا « نايفس وبأو ورع نب ذئاع اذه : لب هلا لوسر لاقف « ورع نب ذئاءو نايفس وبأ اذه
 هيف سيل و « ماتهالا نم هديغي ال لضفلا ىفاريثأت ركذلا ىف هب 0 نأ ةصقلا هذه فو . يعي الو ولعي مالسالا
 قيرط نمو : لاق ىلحلا ف مزح نا هركذ نظأ اغوا لوق نم هتدجو مث . بترت واولا نأ ىلع ةجح

 قارصنلا وأ یدوپلا تحت ةنارصنلا وأ ةيدوهلا تماس اذا » لاق سابع نبا نع ةمركع نع بوبأ نء.دیز نب دامح
 ء ىصلا مالس) ةمص نم هيلا بهذ ام حجرت ثيداحأ بابلا ف فنصلا دروآ مث « ىمي الو ولعي مالسالا « امهنيي قرفي
 دوصقمو « داهجلا ىف هيلا راشلا بابلا ف قوتسم هيلع مالكلا ىأيسو دايص نا ةصق ىف رمع نبا ثيدح اغوآ
 هلوقو . غولبلا نود كاذ ذإ ناکو ؟ « هللا لوسر ىنأ دهشتأ د دايص نبال للي هلوقب انه لالدتسالا هنم ىراخيلا

 ىن ةباور ىف دايص ناو. راصنالا نم نطب ةفيفخلا ةمجعملاو ملا حتفب « ةلاغم مو . نصح اك ءانب نيتمضب « مطآ د

 : تینا نب نیزلا لاق « هکرت ىأ ةمجعملا داضل اب رثك لل « هضفرف و هلوقو « هب ىعدي ناك نالا الکو دئاص رذ

 هجو الو لمتسا ريغ نع رذ ىلأ ةءاور ىف اذک : ضايغ لاق . هلجرب هعفد یآ ةلعلاب ممضعیا و . ىضاقلا اه ركنأ
 ىنعي ةغللا ريهاج ىف ةظفللا هذه دجأ ۸ : ضایع لاق  هلجر ةبرض ىأ ةلمملا نیسل اپ هسفر هلعل : ىرزاملا لاق . اهل
 «فالار واولاب « هصقوف » سودبع ةباود فو « ءافلا لدب فاقلاب لیصالا ةءاور ىف عقو دقو : لاق , داصلاب

 همالك عمسيل هلفختسإ نأ ديرب ناك هنأ دارملاو « هعدخم ىأ ةروسكم ةانثم اهدعب ةنك اس ةمجعع «لتخ وهوه هلوقو

 , اهريخأت وأ یازلا ىلغ ءارلا ميدقت ىف كشلا ىلع شكلا اذك( ةرمز وأ ةزمد امف هل ) هلوق . رعشب ال وهو
 ةفاتخلا تاملكلا هذه قاعمو < امهف مم ةدايز عم نيءارب وأ نياز وه له كش ىلع « ةم مر وأ ةمنمز د مهضعيل و

 نف كلذك یازلا ميدقتب ىلا اماو « ةراشالا وهو ضرلا نم ةلعف ىبف ةدحاو مو ءارلا ميدقتب ىلا اماف « ةراقتم



 ۳۳۱ ۱ ۱۳۵۹ - ۶6 ثبد

 ىلا امأو . وخلا توصلا ینعع انه یهو ةکرملا نم هلصاف نيميمو نیتلبلاب ىتلا امأو « هتوص ةياكح دارلاو مزلا
 توصي توص وهو جولعلا مالک وهو : هربغ لاقو . مالکلاب نيتفشلا كيرحت وه : یاطا لاقف كاذک نيتمجعملاب

 نع عجر ىأ ةدحو٤ « باثف د ىوبمشكمالو ,رثك ألا اذک ماق ىأ ( دايص نبا راثف ) هلوق 7 قلحلاو م.ئايخلا نم

 هريغ ةءاور فو « ةلمرملا داصلاب و نيبازلاب رذ ىلأ ةباور ىف ( هصفرف ةمزمز بيعش لاقو ) هلوق . امف ناك ىلا ةلاحلا

 « كشلاب هجولا اذه نم الوصوم بدالا ىف قأيسو . كشلاب « ةمرمر وأ ةمزمز هصفرف هثيدح ىف بيعش لاقو »

 لاقو) هلو . ضءب ىلا هضعب مضو هطغض ىأ ةلمہم هبي رغ ین ىفاطخلا هركذو « دیدشتل اب و ءاف ريغب « هصرف » هيف نکل

 لهذلا اهلصوف قمسإ ةباور امآ « ىاز مث ءارب ىنمي (ةزمر رمعم لاقو) نيتلمبع ىنعي ( ةمرمر ليقعو ىلكلا قححإ

 داهجلا ف فاصملا الصوف لمةع ةباور امأو ‹ تقولا ىبنأو ىنبممشكلاو لمتساا ةباور نم تطقسو تايرهزلا ىف

 ىلع ةلوصوملا قرطلا نم ءىش ىف فقأ مل (مدخم ىدوب مالغ ناك) سفأ ثيدح ثيداحألا ىناث . رمعم ةياور اذكو
 ,سودقلا دبع مالغلا اذه مسا نأ نوطيش دايز نع كح « ةيبتعلا » بحاص نأ ركذ لاوکشب نبا نأ الإ « هتيمست

 ناملس نع هجرخأ « هيمأر دنع و دواد یب أ ةياور ىف ( هدنع ین هلق ريغ دنع هتدچ و ام تورغ وهو : لاق

 نع یاسللا اور ىف ( لسأف) ) هلوق ۰ ناماس نع ةفيلخ ىلأ نع ىليعامسالا اذکو « هيف یراخبلا خيش برح نبا

 ( رانلآ نم هذقنأ) هلوق ٠ هللا لوسر ادم :نأو هللا الإ هل ال نأ دهشآ » لاقف روكذملا ناملس نع هبوهار نب قححإ

 « ضماذا هتدامعو ‹ كرشملا مادختسا زاوج ثيدحلا ىفو « راثلا نم ىف ی هذقنَأ و ةفيلخ ناو دواد یآ ةءاور ىف

 هذقنأ » هلوق فو . هيلع:هضرع ام هزم هت الواو ىصلا ىلع مالالا ضرعو « ريغصلا مادختساو ؛ دهعلا نسح هيفو
 ثحبلا تاسو .(۱)بذعب هنأ هيلع تامو رفکلا لقع اذإ ىصلا نأ ىلعو , همالسا حص هنأ ىلع ةلالد « راذلا نم یب

 نبا ثيدح اهثلاث . .EE نيكرشملا دالوأ تان ىف الا ا ژرلا ف ليؤطلا ةرمس ت.د> نم كلذ ىف

 لك نأ ىف ةر ره بأ ثيدح اهعبار . ةمجرتلا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « نيفعضتسملا نم ىأو انأ تنك و سابع

 قملس ىبأ نع هنع رخآ قيرط نمو « اعطقنم ةر ره ىلأ نع باهش نبا قيرط نم هجرخأ « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم

 هطينتسا ىذلا باهش نا لوقا ةعطقنملا دروأ الو « ةلوصوملا قيرطلا ىلع عوفرملا ىف داتعالاف « ةريره ىلأ نع

 ىلع ىلصي هنأ هدارمو ءانز نم ىأ ةيناتحتلا دیدشت و ةمجعملاو ماللا رسكب « ةيغل و بامش نبا لوقو « ثيدحلا نم

 , همأ نود ايلسم هوبأ ناك نم كلذكو « همال امرت همالساب موکح هنال هيلع ةالصلا نم كلذ منع الو انزلا دلو

 لاقف ىصلا ىلع ةالصلا ف فاتخاو « هدحو ةداتق الإ انزلا دلو ىلع ىلصي ال هنإ دحأ لقب 1: : ربلا دبع نا لاقو

 دقو .6۳)لبتسا اذإ طقساا ینح هيلع ىلصي : رووا لاق و « ىلصي ىتح لیقو « غلبب یتح هيلع يلصیال :ریبج نب ديعس

 طقسلا «دولوم لک » هلوق ف لخدو « ىصلا ةزاذج ىلع ةالصلا ىف لاقي ام < باتنکلا ةحناف ةءارق باب د ىف مدقت

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع حص دقو « غلبي ممروكذلا مالفلا نأ ىلع ةحيرص ةلالد روكذملا ثيدلا ىف سيل هنأل رظن ةدئافلا هذه ىف( ) ١

 ملعأ لاو .€ غلبي ىح ريغصلا» مهنم ركذو € ةنالث نع ملقلا مفر , لاق أ

 ثسبلا مدقتو « هيلع ىلصي طقسلا » ثيدح مومعل « حورلا هيف خفن دق ناك اذإ « لهتسي / نو هيلع ةالصلا ةيعرش باوصلا (؟)

 ْ ملعأ لاو ء ۲١۱ ص يف كلذ ىف



 ئانجلا باتگ مم ۱ ۳۳
 لوق وهو« مالسالا ىف هعيلي هنا همأب یز نأ ايأ یتازلا ةيمست ىلا ىرهزلا نم ریصم انهو ¢ لالهتسال اب هديق كل ذلف

 هاش نا « نيكرشملا دالوآ باب » ق هف یرهزلا ىلع فالتخالا رکذ لعو عوفرلا نا ىلع مالكلا ىتأيسو « كلام

 ىلاعت هللا
 ۱ ب ۳۹ 2 2 ع ۲

 "لا الإ هلإ ال : تولا دنع ك رشلا لاق اذإ س - ۰

 جوف كَم هلا لوسر هءاج ةافّولا بلاط ابآ َتَرَضَح امل هنأ » هربخآ هنأ هيبأ نع بدسملا نب دیعس ىلرمخأ
 هلإ ال لق « معاي : بلاط یال هي هللا لوسر لاق « ةرمغملا نب هيمأ ىبأ نب هللا دبعو ماشه نب لهج ايا ه دنع ۳۹ 9 هل هام خار ی خانه ی ١ 20. يي و ورم

 دبع ةلم نع هبغرتآ « بلاط ابأ اي : هم ىلأ هنب هللا دبعو لهج وبأ لاقف . هللا دنع اهم تلل دشا "هک ها الا
 وه: مک ام رخآ بلاط وبأ لاق یتح ةلاقلا تلقب نادومیو هيلع امضرعب هلي هللا لور لی ملف ؟ بلطاا 5 9 ۸ - ها 220 3

 ۳ ك هر ١ 5 ۱ ۱ كلا 3 وو تر 33
 ملام كال نرفغتسال لاو امأ : مثلي هللا لوز لاقف . ا الإ هلإ ال لوقي نا ىباو ¢ بلطلا دبع هلم ىلع

 « قبال ( نال ناك ام )ل : [ ةبوتلا ۱۱۳ ] هيف ىلاعت هللا لناف « كنع هنأ
 [ ۱:۸۱ ۰۵۷۷۲ ۰13۷۰6۳۸۸4 : ىف هفارطآ - ۱۳۹۰ ثيدحلا ]

 امل زا هلال اذ] باوج تأي مل : رينملا نب نيزلا لاق . ( هللا الإ هل ال تولا دنع كرشلا لاق اذإ باب ) هلو
 ةاف ولاب شا دقو اماق اذإ هريغ نال هب اصاع كلذ نوکی نال المت ناك« امم كل دبشأ هللا الإ هلإ ال لق » همعل لاق

 مث . دمتعلا وه اذهو ‹ ركفو ليصفت عضوم هنأ هيلع فقاولا مهفيل اذا باوج كرت نوكي نأ لمتحو . هعفني مل
 ىف یقوتسم هيلع مالكلا ناو ‹ هت وم دنع بلاط نآ ةصق ىف هيبأ نع بیسلا نب ديعس ثبد> فنصملا دروأ

 هلوقو ., كتنعور ىنممشكلا ةياور ىفو « راففتسالا ىأ ءهنع هنأ ملام و قيرطلا هذه ىف هلوقو ۰ ةءارب ريسفت

 دقو 0 قاس اک ة الا 4 نيكرشملل او رفعتسپ نآ اونمآ نیذلا و ىنلل ناك ام  یلامت هلوق ی » الا هيف هللا لزتأف 0

 ةبالا « ىنلل ناك ام : هيف هللا لزنأف » رذ ىلأ ريغا تبث
 هر ۶ ور ۾ ۰ :

 ناتديرج هربق ىف لهي نا یلسالا 7-5 ىصواو ۰ ربثلا ىلع ةددرأا بسا - ۷

a ۱ ۱ ۰و ار 7 5 0  
 9 اغ ۱۶ اف ¢ مالغاي هغزا : لاقف نم را دبع ريق ىلع طاطف امنع + نا یر ر “نا كارو

 ريق "بت ىذلا بقوات دا نا هنع كلا ىضر نامع نم ىف نابش نحو یقتیار : دز نب ةحراخ لاقو ۱ ا al E راهش یا ام

 هع نع یربخأو رب ىلع ساخ ةحراخ یدیب لأ : ےک ن نا لاقو ۲ هروح ییح نومظم نب نا

 1 كلذ هر اها: لاق تاک ید

 روبقلا ىلع

 هللا طر سابع نا نع سوط نع دهاج نع شعالا نع ةيواعم وبأ انث دح ىح اشو - ۰۱

 سام امنع ما "یر رج نا ناک: عفان لاقو 4 هيلع لح ۳۳ | كلذ د



 ۳۳۳ ۱۳۹۱ تب دا

 نك عدن ام : سبک ین ناب دلل ار ناب ذی امین : لقف نادك نركب رم هنآ ا نم ایم

 ور 2 نیفصفب ی اليو دير ذأ 22 . ةمیملاب ىش ناکف هرخالا امأو « لوبلا نم رتب ال

 ات ام« ام ندع نأ هال : لاقف ؟ اذه تمنص "لا لوسر اي :اولاقف . ةدحاو ربق

 ةياور ىف عقو (حلا ىلسالا ةديرب یصوأ و ) هلوق ٠ اهذرغ وأ ابمضو ىأ ( ربقلا ىلع ةديرجلا باب ( هلوق

 عضوب نأ ةديرب ىصوأ ه لاق ىبجعلا قروم قيرط نم دعس نبا هلصو دقو « هربق ىلع د لمتسلل و «هربق ىف» رثكالا

 رهاظ ىف اذرغي نأ سأ ةديرب نوكي نأ لمت< : هريغو طبارملا نبا لاق « ناسا رخ ىتدأب تامو « ناتديرج هربق ىف

 ةلخنلا ىف امل ربقلا لخاد ىف الحي نأ مآ نوکی نأ لمتحو « نیربقلا ىف نيتديرجلا هعضو ىف هَل ىنلاب ءادتقا ربقلا

 « بابلا رخآ ىف نیربقلا ثيدح فنصملا داری هديؤيو «.یهظآ لوآلاو ( ةبيط ةرجشك إل ىلاعت هلوقل ةكربلا نم
 نأ ىراخيلا فرصت نم رهظيو : دمشر نا تاق . نيلجرلا كنیذب اصاخ هرب و هموع ىلع ثيدحلا لمح ةديرب نأكو

 (نمحرلا دبع ربق ىلع اطاطسف رمع نا ىأدو) هلوق » هلمع هلظب اء]» رمع نا لوقب هبقع كلذلف () ام صاع كلذ

 تامل هفو « رعشلا ريغ ىلع قلطي دقو « رعشاا نم تيبلا وه نيتلممم نب ءاطإ و ةلمهملا نوكسو هافلا مضل طاطسفلا

 « ةثالثلا ىف هلوأ رسكو نيسلا ىف امهماغدإو ةانثم ىلوآلا ءاطلا لادبإو نيءاطلا لدب نيتانثمابو ءافلا تيلشنب ىرخأ
 لاق راسي نب هللا دبع نب بوبآ قيرط نم الوصوم هل هتراور ىف دعس نا هنیب قيدصلا ركب یا نبا وه نمحرلا ديعو

 « هعزنا مالغ اب : لاقف « بورضم طاطسف هيلعو ةشئاع ىخأ ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ريق ىلع صع نب هللا دبع سمو

 تمدق » لاق ()لجر نع نوع نبا قيرط نمو . « هعزنف . الك: لاق . ىنالوم ىنب رضت : مالغلا لاق . هلمع هلظب امناف
 اناسأ] هب تاکوو هربق ىلع برضف طاطسفب ترمأف ٠ ركب ىفأ نب ن*رلا ديع نع مهيديأ اوعفر ني> ىوط اذ ةشئاع.

 ةجراخ لاقو ) هلو . ةمجرتلا هذه تحن رثالا اذه لاخد] هيجوت مدقت دقو « هوحن ركذف « رمع نبا مدقف ؛ تاحتراو

 فنصملا هلصو . حلا ةئيدملا لهأ نم ءابقفلا ةعبسلا دحأ وهو « نيعباتلا تان دحأ یراصنالا تبا نبا ىأ (دیز نبا ٠
 نب ةجراخ تعم“ یراصنالا ةريع ىلأ نب نمحرلا دبع نب یح ىتثدح د قحا نبا قيرط نم « ريغصلا خيراتلا » ىف

 لوءفملاو لعافلاو ةانثملا مضب « ىنتيأر » هلوقو « ضرالا هجو نغ هعفرو رقلا ةيلعت زاوج هيفو . هركذف ,ديز

 « ةلمهم مث ةنک اس ةمجعم ءاظب تاع دلاو نومظمو . بولقلا لاعفأ صئاصخ نم وهو « دحاو ءیثل ناريمق

 ىأيسو « ضرالا نع قلا ربظ هب عفترب ام عضو زاوج ىلا دشرب را ىلع ديرجلا عضو نأ هجو نم هتبسانمو

 یه روبقلا باحأ عفني ىذلا نأ ىراخبلا دارأ : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق . زئانجلا رخآ ىف لأ هذه ىلع مالكلا

 هيلع نودعاقلا ملكت اذإ هانمع رضي ام ]و هتروصب رضر ال كلذ ريغو هياع سوم او ءانيلا ولع نأو « ةحلاصلا لامعالا

 لمای و 6 اهلهأ بیذعت ملع روبق ىلع الإ ةديرجلا زرغي مل مالسلاو ءالصاا هيلع لوسرلا نأل « باوصلاوه ةيصوصخاب لوقلا ( ۱ (

 . هيلا اوردابل اعورعم ناك ولو « كلذ اولمفي مل ةباحصلا رابكو نيدشارلا ءافلا نألو « عيجلاب هطفل ةنس ناك ولو « روبقلا رئال كلذ
 ملعأ هللاو ٠ مدقت م كاذ كرت نم عم باوصلاو « بیصیو "یخی دامتحالاو « هنم داهتجا وهف ةديرب هلعف ام امأ

 ءانبلا ميرحت ىلع ةلادلا ثيداحألا مومعل رم نبأ هلام باوصلاف هت شرف ىلعو « ملا لجرلا لجأ نم فيمض رألا اذه ( ۲)
 ملغأ هللاو ء كرسلا لئاسو رتاسک هلمف مرخ روفلاب كرسصلا لئاسو نم كلذ نألو < اهريغو بابقلا ءانإ لمشت یهو « روفلا ىلع



 زن انا باتک - ۳ ۳۳

 ددسم هلصو ؛ لا تباث نب دیز نبا ىأ ( ةجراخ ىديب ذخأ : مكح نب ناعع لاقو ) لوف : الثم رضب اهب

 كح نب ناهثع انثدح سنوب نب ىسيع انثدح » هظفاو كلذب يک ةجراخ رابخإ بیس هيف نيب و ريبكسلا هدئسم ىف

 نود ام قرحتف ةرج ىلع سلجأ نآل : لوقی ةر ره ابأ اهمم امهنأ نجرلا دبع نب ةلس وبأو سجرس نب هللا دبع اند

 « كلذ هل تركذف « رباقملا ىف ديز نب ةجراخ تيأرف : ناهثع لاق . ربق ىلع سلجأنأ نمی بحأ « ىلا یضفت ىتح ی
 نع اص ىبأ نب لهس قيرط نم اعوف م ةرب ره ىبأ ثيدح لسم جرخأ دقو . حیح دانسا اذهو . ثيدحلا « ىديب ذخأف

 طوغت وأ هيلع لوبي ربق ىلع سلج نم : ةرب ره وبأ لاق ام : لاق بمک ن دمي قيرط نم ىواحطلا یورو « هنع هيبأ

 اذه دعب ىذلا بابلا نم هدعب ىذلاورثآلا اذه نأ رهاظلا : دیشر نب | لاق .فيعض هدانسإ نكل  ةرج ىلع سلج امن أكف

 فاكتي دقو : لاق هعضوم ريغ ىف هبتك ةاورلا ضعب نأكو « هلوح هباحصأ دوعقو ربقلا دنع ثدحلا ةظعوم باب » وهو

 ىحلا الثم سمشلا نهرتستلاك حب ضرغل ناک نإ طاطسفلا برض نأ ىلا ةراشالا یهو بابلا نم هب نوكي قي رط هل

 هيلع دوعقلا زوج اک زاج ةاهابملا دصقل ال حي ضرغل ربقلا ىلعأ اذإ : لوقي هنأكو ءزاج طقف تيملا لالظال ال

 كلذ نم مآ وهام ديرب نأ لمتحو « طوفتلا انه ثدحلاب دارملا نأ رهاظلاو : لاق . هيلع ثدحأ نمل ال حيحص ضرغل

 ىف ةروكذملا راثالا هذه : لاقي نأ نکع و . یهتنا كلذب تيملا ىذأتل العفو الوق شحفلا نم قلي الام ثادحا نم

 « ةديرجلا عضو كح ركذي مل هنأ كلذو « ضعبل اهضعب ةبسانم ىلاو « ةجرتلل اهتيسانم نايب ىلا جاتحت بابلا اذه
 لمعلا ريثأتلا لب « ربقلا ىلع عضوي امل ريثأت ال هناب رعشلا رمع نبا رثأ مث « اهتعورشمب نذؤي وهو ةديرب رثأ ركذو

 .حيجرت هفرصت نم رهظي ىذلاو . رینلا نب نيزلا هلاق « ةديرجلا عضو كح مهأ كاذلن ضراعتلا امهرهاظو ء اصلا

 ةديرجلا عضو فالخم تيما هب عفتني ام هيف درب مل ربقلا ىلع طاطسفلا برض نأب رمع نبا رثأ نع باحيو « عضولا
 هعلطأ نم, ةصوصخع نوکن نأ لمتح نيع ةعقاو ابن : لاق ءاملعلا ضعب ناك نإو « مقلب هلدفب تن اهتيعورشم نال

 لخدن « هلمع هلظي ام » رمع نبا لوق مومع ناف رةلا ىلع سولجلا ىف ةدراولا راثألا امأو « تيملا لاح ىلع ىلاعت هللا
 لاق ) هلق . لعأ هللاو . هل اریقحت ناک ولو هيلع سولجلاب ررضتب ال هل امظعت ناک ولو هليلظتب عفتني ال ک هنأ هيف

 « كلذي ةثدح امفان نأ جشالا نب هللا دبغ نب ريكب قيرط نم ىواحطلا هلصوو ( روبقلا ىلع سلجم رمع نبا ناك : عفان

 « ربق ىلع أطأ نأ نم “لا بحأ فضر ىلع أطأ نال » لاق هنع حیعص دانساب ةبيش بأ نبا هجرخأ ام اذه ضراعي الو

 اعوفرم یونغلا درم ىبأ نع لسم هسجرخآ ام ثيدحلا حیح نم امف دروو « ابف فلتخا لئاسلا نم هذهو

 دارلا : كلام لاقو ۰ روما دنع دوعقلا سولجلاب دارلا : یووناا لاق « املا اولصآ الو « روبقلا ىلع اوسلجت ال ه

 نبا مالک همهوآ اذکو « كلذب كلام دارفنا موي وهو . یبتنا لطاب وأ فيعض لیوأت وهو  ثدحلا دوعقلاب
 فآ بهذم نأب « بذهملا حرش و ف یوونلا حرصو « كلام افالخ ةهارحلا ىلع ءابقفلا روبمج : لاق ثيح ىزوجلا
 رثأب هل جتحاو ىواحطلا مهنع هلةن اک كلام لوقك هبامصأو ةفينح ىنأ بهذم لب « كاذك سیل و « روهجلاك ةفينح

 روبقلا ىلع سواجلا نع مینا ىن اع] » اعوفم تب ا نب ديز نعو « هوحن "لع نع جرخأو « روکذ ملا رع نبا
 مزح نب ورمع ثيدح نرم دمحأ هجرخأ ام روبجلا لوق دیویو . تاقث هدانسإ لاجرو « لوب وأ طئاغ ثدحل

 : لاقف رق ىلع کم انأو عقلي هللا لوسر ی آر » هنع هل ةياور فو « روبقلا ىلع اودعقت ال د اعوفرم یراصنالا



 ۳۳۵ ۱۳۹۲ - ۱۳۹۱ ثيدحلا

 لیوأتلا مزح نبا درو « هتقیقح ىلع دوعقلا سولجلاب دارلا نأ ىلع لاد وهو < حیح هدانس] « ربقلا بحاص ذؤت ال

 : لاق « هدلج ىلا صاختف هاش قرحتف ةرمج ىلع مدح سام نآلو لسم دنع ةريره نأ ثيدح ظفل نأب مدقتملا

 روكذملا ليوأتلا : لاطب نبا لاقو . هتةيق- ىلع دوءقلا دارملا نأ ىلع لدف « طئاغلل هبايث ىلع دمقي ادحأ اندبع امو

 وبأ لاق ( ىح انثدح ) هلوق . )فرامتلا سولجلا هركي اعاو « هرکی نأ نم حبقا ربقلا ىلع ثدحلا نآل « ديعب

 مزجو « رفعج نب ىح « جرختسملا و ىف معن وأ هبسن دق : تلق : خياشملا نم دحال اوسم هدأ إل : ىنايجلا ىلع

 انث دح » یریرفلا نع هب وبش نب ىلع ىبأ ةباور ىف عقو و « ىحي نب ىحي هنأب ىزملا «عت و « فارطالا »ىف دوعسم وأ

 نوعب عنقم هيف اع ءوضولا باتک ىف سابع نبا ثيدح ىلع مالكا| مدقت دقو . دمتعملا وه اذهو « یسوم نب ىحي
 ملعأ هاو . ىلاعت هللا

 ةرغ هباحصأ دومقو « رعقلا دنع ثادحلا ةظعوم بسا سس ۲

 تعج نأ + فرح تاما تر 4 تو . روبقلا تادعألا : 4 كادجألا نم نوهت )
 ناو اللا نر ترم نا 4 ربطت ىلإ  شعألا ًأرقو . عارسالا : ضافبإللا . هالعأ ”هلفسأ ر

 نوجرخ : 4 نواسنپ 1 روبقلا ن نم ور و . ردصم ”بئمتلاو ۲ دحاو

 ىلع نع نمحرا دبع ىلأ ن ع 55 اي كس ع روصنم نع رج ی دح لاف نا اش — ۲

 رخ °

 . ةرهخ مو « لوح اتو  دق إب نا ناتا « دن رفلا میق ىف ةزانج ىف انک » لاق ”هنع كلا ىكر

0 

 نم 2 ۰ هرس و سفت نم ام« دحأ نم نم ام ز لاو 6 وتر هم تک لم سکس

 عدتو انباتك ىلع لکش الفأ « لا لوسر اي : ”لجر لاقف ۰ ةديعس وأ ةيمش تبتک دق الو « رانلاو ةا رسا 2 1 ZU o ر 1 0

 ةواقشلا لهأ نی 3 ناک نم اماو « ةداعسلا لهأ ل ىلإ ”ريصّيسف ةداعسلا لهآ نی اتو +. ناك نش « لمعلا

 نورتدیف ةواقشلا نه یو « ةداعسلا لمعل نور ةداعسلا لهأ ۳ : لاق ؟ وا كا لهأ لمع ىلإ * ریصرسا

 « ةيآلا ( ناو ىطعأ نتامأف) أرق من . ةواقشلا لب
] ۷۰۵۰۲ cre ۱۱۷ < EAE ALA ۵۷۰ ۹۵۲ ۵۵ : ىف هفارطآ - ۱۳۱۲ ثيدحلا [ 

 ناك ناف « دومملا لاوحأ نيب لیصفتلا ىلا ريشي هنأك ( هلوح هماحعآ دوعقو رقلا دنع ثدحنلا ةظعوم باب ) هلوق

 نم نوجرخم ) هلوق ۰ كلذ فلاخ ام ىلع كلذ نع دراولا ىهلا لمحيو ۰ هركي مل تيملا وأ ىحلاب قلعتت ةحلصمل

 هللا لوسر ىهن » لاق راج نع هعيمص ىف ملم هأور ام اةاطم روبقلا ىلع دومقلا نرع ىهنلا نم روبملا هيلا بهذ ام هديؤيو (۱)

 صيص# مرت ىلع لدي هانم. ىف ءاج امو حيعصلا ثيدحلا اذهو . < هيلع یبب نأو هيلع دمقي نأو ربآلا صصبع نأ لسو هيلع هللا ىلص

 ىلعو لسملا لهأ ىلع بجاولاف ٠ راصمألا نم ريثك ىف كلذ مقو اك كردلا لئاسو نم وهو اهميظع” نم كلذ نأل « اهیلع ءانبلاو روبقلا
 حص اذهلو « ربظأ كرسلا ىلا هب ةليسولاو « مظعأ ةيصعملا تراص ًادجسم ربقلا ىلع ءانبلا ناك اذإو ٠ هنم ريذعتلاو هراكنإ نيماسملا ميج

 006 اوناك ۶ جاق ناك نم نإو الأ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو دجاسم روبقلا دخلا نم نمل هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 « كاذ نع ماجنأ ی داف ء دحاسم رورةأ اوذختت الف î ء فوم بیم مهيطاصو مهايبنأ روبق

i 
 ,ءرابلا حت تأ اند



 ره سا ی سس یخ سس سس سا آآ1آآ زنا باك - ۷۳ ۳۳۹
 قيرط نم هريغو متاح ىنأ نبا هلصو دقو . روبقلا ةبآلا ىف ثادجالاب دارملا ىأ ( روبقلا ثادجالا : تادج

 تلعج : یضوح ترعب . تريثا : ترثعب ) هلوق . ةلمبملاو مجلا حتفب ثدج اهدحاو ‹ امهريغو ىدسلاو عداتف

 نبا هاور .اهف ام جرغ « تکرح ىأ ترعب : یدسلا لاقو . « زاجلا باتنک یف ةديبع ی مالكاذه (هالعأ هلفسأ
 ىف ءارفلا لاق اذكح ( عارسالا ) ةمجعمو ءافب و ةرسك ابلبق ةنك اس ةيناتحت ءاب ( ضافيالا ) هلوق ٠ متاح ىبأ
 اذكنونلا حتفب ینعی ( بصن ىلإ : شععالا أرقد ) هلوق . نوعرسي ىأ نوضفو : ةديبع وأ لاقو . ,قاعملاو
 یهو « یناءلا باتک» ىف شعالا نع ءازفلا هطيض اذکو . حصأ لوآلاو < مضلاب رذ ىبأ ةياور قو « رثک الل
 « كلذ تباث نب ديز نع ءارفلا كح دقو . ىرصبلا نسحلا الا مضلاب هأرةي مل هنأ ىناربطلا کحو . روما ةءارق
 ىنعي « نیتمضب ساع نبأ اهأرق : دهاجم نال «ةعبسلا باتک » ىفو . ىنوجلا نارمع ىبأو دهاج نع هريغ اباقنو
 اذكو « نوک هنال ركذلاب شعالا صيصخت ببس ربظي انه نمو . مصاع نع صفح اهأرق اذكو . ما ظفلب
 « هودبعيل هوبصن ىذلا معلا وه حتفلاب بصنلا : ةديبع وبأ لاق . ذوذش مضلاب مصاع نع صفح دارفتا ىف مصاع
 ىبأ نبا لاق ( نوقبتسی : بوصنم ءىث ىلا نوضفوب ) هلق ٠ نهرو نهر لثم ةعامج ىرف مضلاب بصن أرق نمو
 مآ نورتي ىأ ( نوضفوي بصف ىلا ) هلوق ىف نسحلا نع ةرق نع مهاربإ نب ملم انثدح ی انئدح : متاح
 بصنلاو بصنلا « ءارفلل ىنامملا , ىف ىذلاو « هيف عقو اذک ( ردصم بصنلاو دحاو بصنلاو ) هلوق . لوأ هللتسي

 جورخ ىأ (هروبق نم جورخلا موي ) هلوق . ةلقنلا ضعب نم رييغتلا نأكو . باصنالا عمجاو ردصم وهو دحاو
 ىنعم هل ىتأيسو « ةداتق نع هريغو ديمح نب دبع هدروأ اذك ( نوجرخي نوای و ) ةلوق ٠ مروبق نم روبقلا لهأ
 اهتاعتل اهدروأ ريسافتلا هذهو . نالنلا نم : ( نوج رخ  هلوق دعب ىناغصلا ةخسن ىفو . ىلاعت هللا هاش نار
 ةمجرتلا هذه ىف تابآلا هذه دارب] ةسانم : رينملا نب نيزلا لاق . أضيأ ةظعولاب یتاعت اهو « ادارطتسا ربقلا رکذب
 ءافیتسال رشنلا ىلا مث روبقلا ىلا ريصملا برقب راذنإلا ىلع همالک رصقي نأ ريقلا دنع دمق نمل بسانملا نأ ىلا ةراشإلل
 « رانلاو ةئجلا نم اهناكم بتكالإ ةسوفنم سفن نم ام » اعوفرم بلاط ی نب ىلع ثيدح فنصملا دروأ مث . لمعلا
 , اولمعا , هيف هلوقو . ردقلا تايئإ ىف مظع لصأ وهو ؛ (یشغب اذا ليللاو ) ريسفت ىف اطوسيم قأيسو . ثيدحلا
 ناثعو . ةيبوبرلا سمأ ىف اوفرصنت الو ءةيدوبهلا نم دبعلا ىلع بحي ام اومزلا ىأ مکشا بولسآ یرج یرج
 لاف , هلوقو . « هلوح اندعقو دعقف » هام ةجاحلا عضومو . ديملا دبع نبأ وه ريرجو 5 ةببش ىلأ نبا وه هخيش

 ىلاعت هللا ءاش نإ ىنأ سك هريغ وأ رع وه « لجد
 ٍسفنلا لتاق ىف ءاج ام بيسسإب - ۳

 طر كاحضلا نب تبا نع ةيالق ىبأ نع دلاخ انئادح ميرز نب ديزي اغدح "و دسم شرو - ۳
۳ 

 7 2 و م

 « مترج ران یف هب ب دع
 [ 1107 0۱۰۰۰۰۵۷ ۰1۸۸۳۰۸۱۷ : ىف هفارطآ - ۱۳٩۳ ثيدحلا ]

 اذه ىف هنع لا یضر بدنج ان دح » نسحلا نع مزاح نب ”ريرج انثدح لاهنم نب جاجح لاقو = 4 ۳ 5 1 سم ر 2 ت 2 م مام



 ۳۳۷ ۱۳۹۵ - ۱۳۱۳ ثيدحلا
 : هللا لاف « هست لته حا رج لج ناك : لاق مونا ىلع بّدنج بذکتی نأ فاح امو انین اف دجسلا
 « ةّنجلا هيلع تمرح « هسفنب ىدبع ید

 [ ۳۸۱۳ : ىف هفرط 1١84 ثيدحلا ]

 هنع هللا یضر ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ انت دح بيش انربخأ نالا وبأ شرم - ۵
 < رانا ىف ایی امني ىذلاو « رانلا ىف اه هس نخ ىذلا » هلي لا لاق : لاق

 [0۷۷۸ : ىف هفرط ب 156 ثيدحلا]

 کح بابلا ىف روكذملاو . سفنلا لئاق كح ةمجرتلا دوصقم : ديشر نبا لاق ( سفنلا لتاق ىف ءاج ام باب ) هلق
 ناك اذإ هنال « ىلوآلا باب نم هريغ لتاق هسفن لئاقب قحلي نأ دارأ هنکلو , ةمجرتلا نم صخأ وهف ۰ هسفن لناق
 : ةيشاحلا ىف رينا نبا لاق . هسفن ةتافاب هريغ لظ نم ىلوأف ديدشاا دیعولا هيف تبث هسفن ملظ دعتي مل ىذلا هسفن لتاق
 لتاق نأ كلام نع لقن دقو . داهتجالا قت راع ىلع هبني هنأك مہم ةمجرت هيلع مجرت ءىش ىف فقوت اذإ ىراخبلا ةداع

 كلذب راشأ یراخبلا لعل : تلق . ىراخبلا لوق سف: وهو « هيلع ىلصي ال نأ هاضتقمو « هتب وت لبقت ال سفنلا
 « هيلع لصإ مف صقاشم هسفن لتق لجرب ىتأ لي ىنلا نا » ةرمس نب رباج ثیدح نم( نئسلا باحصأ هاور ام ىلا
 ههيشي ام امف دروأو ةمجرتلا ذب هيلا أموأ هطرش ىلع نكب مل امل هنکل « « هيلع ىلصأ الف انأ امأ , ىئاسنلل ةياود فو
 هسفن لتق نميف كاحضلا نب تباث ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةثالث بابلا ف فنصملا دروآ مث « هسفن لتاق ةصق نم
 ثيدح اهناث . ءاذحلا وه هدانسإ ف روكذملا دلاخو « روذنااو نام الا ف ینوتسم هيلع مالكلا ىقأيسو « ةديدحم
 یب ركذ ىف هلصو دقو « مزاح نب ريرج انثدح لاهم نب جاجح لاق , هيف لاق ىلجبلا هللا دبع نا وهو « بدنج
 قلع اميز هنأ ىلع ام لدتسي ىتلا عضاولا دحأ وهو . هركذف « لاهنم نب جاجح انئدح د انئدح , لاقف ليئارسا
 ناك» هلوأ ىف لاقف اطوسبم كاثه هدروآ و ارصتخ انه هدروآ هنکل . ةطساو هيف هنیب و هنيب ام هخومش ضعب نع
 هيلع مالکلا ىتأيسو « تام ىتح مدلا أقر اف هدب اهب رخ انیکس ذخ اف عزجل , هيف لاقو « لجد مكلبق ناک نمی
 « رانل ىف اهقنخت هسفن قنخ ىذلا » اعوفرم ةريره نآ ثيدح اپل اث . لجرلا اذه ةيمست ىلع فقأ مو « كانه ىفوتسم
 قیرط نم بطا ىف اضيأ هجرخآ دقو . هجولا اذه نم ىراخبلا دارفآ نم وهو « رانلا ىف اهنعطي اهنءطي ىذلاو

 نم هیفو « قلا رکذ هيف سياو لسم هجرخأ هجولا كلذ نمو « الوطم ةربره بأ نع حلا ىبأ نع شعالا
 ديلختب لاق نم مريغو ةلزتعملا هب كم دقو «ادبآ امف ادلخم ادلاخ ميج ران ىف وبف » هظفاو هريغو مسلا ركذ ةدايزلا
 نأ دعب ىذمرتلا لاق ۰ ةدايزلا هذه مهوت اهنم : ةب وجأب كلذ نع ةئسلا لهأ باجأو « راثلا ىف ىضاعملا باحصأ
 نع دانزلا وبأ هاور اذكو « ادلع ادلاخ و رکذپ ملف ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس نع نالج نب دم هاور : هجرخأ
 نویذعب ديحوتلا لهأ نأ تحيض نو تاراورلا نال حصأ وهو : لاق بابلا ةياور ىلا ريشإ ةر ره ىبأ نع جرعالا

 دلع رهاکسلا و ارفاک هلالحتساب ريصي هناف « هلحتسا نم ىلع كلذ لمح هريغ باجأو « نودلخت الو اهنم نوجرخم مث
 دق نکس ؛ هژازج اذه نأ ینعلا : لمقو . ةدارم ريغ هتقیقحو  ظیلختلاو رجزلا دروم درو : لیفو . بیر الب
 داراا : ليقو ٠ هلا ءاشي نأ ىلا امف ادلع ريدقتلا : لیقو . مثديحوتب راثلا نم مهجرخأف نیدحولا ىلع هللا مزکن

 ما هاو . مارلا غولب ىف حراشلا هرکذ م روك لا ظفللاپ هحیحص ىف لس هجرخآ ثيدحلا اذه (۱)



 زئانجلا باتك ۴ ۱ ۳۳۸
 مالكلا دنع طسب ديزم هل قأيسو . اهدعبأ اذهو « ةنيعم ةدم دل لوقب هنأك ماودلا ةقيقح ال ةدملا لوط دولخلاب
 نم صاصقلا نأ ىلع « رانلا ىف اهنعطي هسفن نعطي ىذلا » هلوقب لدتساو . ىلاعت هلل ءاش نإ ةعافشلا ثيداحأ ىلع
 ()فیعض لالدتسا وهو « هسفن لتاقل ىلاعت هلا باقعب ءادنقا هب لتق اب ن وكي لئاقلا

 لوصألا ىف هطبض اذك ةلمهملا نيعلا مضي وه « اهنعطي » بابلا ثيدح ىف هلوق : ( بنت )

 نيكر شما رافغتسالاو َنيِقفانملا ىلع ةالصلا نم هرکی ام ساپ - ٤

 مللي ینا نع امهنع ”هللا یضر رع نبا اوز

 نع هللا دبع نب هللا ديب نع باههش نبا نع ليقع نع ثيللا ىنأدح ری نب ىحب اشم - 3
 ”لوسر هل ىعد لوس نا فأ هللا دبع تام امل » لاق هنأ مهنع هر "یر باطانا ن رع نع سابع نبا 1 4 0 7 54 / 4 9 ۱ 1

CEE 7اذك موب لاق دقو نأ نبا ىلع ىلصتأ هللا لوسراي : تاقف هيلإ تبئو هَ للا لوسر ماق الف . هيلع ىلصيل هيب هلل : و 1 ا  
 ین : لاق هيلع ترك أ الف . ”رع اي ىنع *رخأ : لاقو هَ هلا "لوس مست -”هلوق هيلع ددعا  اذكو اذك اذكو
 0 « مثلي ا لوسر هيلع ىلصف لاق . الع تذزإ هل رم نتيا ىلع تدز نإ ىلأ "عا و تما تاع 30 ۲ 0 ۰ 2 ۳ ور ع 2 7

Nمو - ىلإ - اد تام مهنم دا قرص الو) ةءارب نم ناتبالا تا زن یتح ارپسی الإ ث £ م ¢ فّرصنا ١ 9 0 5 1 ا تار نا هم هر رب  

 2 ۱ 8 00 ١ 4 “م
 را "هلوسرو "ناو ‹ ذئموي هلل هللا لوسر ىلع نا نم ب تبحمف ۱ لاق 4 نوناف

 [ 11۷۱ : ىف هفرط - ۲ ثيدحلا ]

 ةهارک هلوق نع لدع : ريذملا نب نيزلا لاق ( نیکرشملا رافغتسالاو نيقفانملا ىلع ةالصلا نم هرکی ام باب ) هلو
 ةروص نم ةعقاولا ةدابعلا ةبج نم ال ؛ امةحتسي ال نمل ةرفغملا بلط نم عانتمالا نأ ىلع هبنیل نيقفانملا ىلع ةالصلا
 ( هلع ىنلا نع رع نبا هاود ) هلو ۰ لعأ هلاو . هجو نم ةيصعم هجو نم ةعاط ةدابعلا نوکت دقف « ةالصلا

 دروآ 9 « فکی ىذلا صیمقلا باب » ىف مدت دقو < اضيأ ىنأ نب هللا كيع ىلع ةالصلا ةصق ىف هثبدح ىلا ريشي هنأك

 ریسفتلا ىف اضيأ هجولا اذه نم قأيسو « باطخلا نب ربع نع سابع نبأ قبرط نم روكذملا ثيدحلا فئصملا
 4 ت

 تيل ىلع ساثا ءانث ساپ - ۵
 ا "یضر كلام نب سنآ تعم : لاق بيص نب زيزعلا دعا دح مش انثادح مد اشم بس ۷

 « ارش الع اوت اف یرخاب اورم "مث . "تبجو ب یبلا لاقف اریخ اهماع اوت ةزانجي اورم » "لوفی هنع
 و و

۵۸ © 
 هل تج ًاريخ هياع ميل اذه : لاق ؟*"تّیحو ام : هنع "لا یضر باسطخلا نب رم لاقف . تّیحو : لاقف ۰ 35 2 ۾ 7 م ت ےس سا

 لاسعت هلوقو 4 الم ةئيس هیس ارو 3% ىلاعت هلوق ةيلع لديو 6 درج لالدتسا 9 باوصلاو 0 ببرغ حراش" نه اذه ) ۱ 2

 ىف ةلدألاو . ةيراطا سأر ضر ىذلا ىدوهملا سأر ضر نم ملسو هيلع هلأ لص هنع تبث امو « هب متيقوع ام لثع اوبقامف متيئاع نإو 3
 ملعأ هللاو . ةريثك كلذ



 ۱۳۹۸ - ۱۳۱۷ ثيدحلا
۳۳۵ 

 < ٍضرألا ىف ولا هاش من . انا" "تجف رش هيلع مت اذهو « ةن
 1 [ ۲۱۵۲ : ىف هفرط 1١539 ثيدحلا ]

 لاق دوسألا ىبأ نع ر ن هللا دبع نع تارقلا ىبأ دواد اند مس ی ناخ اش س ۸

 یئان زن مه ترف « هنع ا یفر باطل نب رع ىلإ ا ض رم اهم عقو دقو - ةنيدلا تشدق »

 یضر رع لاقف « اريح اهبحاص ىلع یثأف یرخاب "رم "من . ْتَمَجَو : هنع هلا یضر "رم لاقف  اریخ امبحاص ىلع

 تیجو امو تلق : دوسألا وبأ لاقق . بجو : لاقف « ارش اهبحاص ىلع ی ةثلاثلب "رم "مث . ْتبَجَو : هنع لا

 : الف ٠ هلا هللا هلند ريع ةبرأ 4 بش لسم اأ : لك ین لاق اك تلق : لاق ؟ نينمؤملا رم اب

 « دحاولا نع "سن مل مث . نانثاو : لاق ؟ نانئاو : انلقف . ةثالثو : لاق ؟ ةثالثو
 [ 7547 : ىف هفرط - ۱۳۹۸ ثيدحلا ]

 لا ىضفأ اذ] هنع ىبنم هناف ىحلا فالخم , اقلطم ءزاوجو هتیعورشم ىأ ( تيملا ىلع سانلا ءانث باب ) هلو

 هلوق ٠ لوهجلل ءانبلا ىلع ملا ضب ( م ) هلوق ۰ بینا نب نزلا كلذ ىلا زاشأ ۰ وهزلا نم هيلع ةيشخ ءارطإلا

 : لاقف ةذانحي رف مقلب ىنلا دنع ادعاق تنك مكاحلا دنع هيبأ نع سنآ نب رضنلا ةياور ىف ( اديخ اهاع اونثأف )

 دض لاقو . « اپف یعسیو هللا ةعاطب لمعي و« هلوسرو هللا بحب ناك« ىنالفلا نالف ةزانج : اولاق ؟ ةزانجلا هذه ام

 ثيدح نم انعيأ مكاحللو . زيزعلا دبع ةناور ىف رشلاو ريخلا نم مهيأ ام ريسفت هيفف . ارش اهلع اوت یا ىف كلذ

 اظفل ناك نا « ناك ءرلا ثب مهضعب لاقف » أضيأ هيفو .. السم افيفع ناكدقل < ءرملا معنل مهضعب لاقف » رباج

 ثالث « تيجو تبجو تبجو » ملسم دنع زيزعلا دبع نع ةيلع نب ليعامسا ةياور ىف ( تبجو ) هلوق . « اظیاغ

 . خلبأ نوكيو ظفحيل مهملا مالكلا ديك اتل هيف رارکتلاو : ىوونلا لاق « ةروکذلا رضنلا ةياور ىف اذكو . تام

 اريخ هيلع متينثأ اذه : لاق ) هلو . كلذ لثم لوق زاوج هيفو « ىأو ىبأ كل ءادف ه لسم داز ( رع لاقف ) هلو

 بوجولاب دارملاو « رشاا ىذل رانلاو « ريخلا ىذل ةنجلا ىأ « تبجو » هلوقب دارملا نال نايب هيف ( ةنجلا هل تبجوف

 باقملاو « هلضف باوثلا لب « ءىش هللا ىلع بحب ال هنأ لصالاو « بجاولا .ىثلاك عوقولا ةحص ىف وه ذإ توبثلا

 قبرط نم ليعامسالل هوحنو « ةنجلا هل تبجو اريخ هيلع متينثا نم » ملسم ةباور فو . لعفي اع لأسي ال  هلدع

 نیتملاب صاخ كلذ نآ معز نم ىلع در هيفو ۰ مدآ ةياور نم مومعلا ىف نيبأ وهو « ةبعش نع قوزم نب ورمع

 ىأ ( ضرالا ىف هللا ءادهش متنأ ) هلق . هب هللا هبلعأ مك نع ريخ وه امن ]و « هيلع هيبن هقا علطأ بيغل نيروكذملا

 ملال ةباحصلاب صوصخم كلذ نأ نيتلا نبا کحو . نامی لا نم مهتفص ىلع ناك نمو ةباحصلا نم كلذب نوبطاخا

 ىف ىأيسو . یهتنا نيقنملاو تاقثلاب صتخي كلذ نأ باوصلاو : لاق . مدعب نم فالخم ةيك-حلاب نوقطني اوناك

 مكضعب نإ» ةصقلا هذه وحن ىف ةرره ىلأ ثيدح نم دواد ىبألو « ضرالا يف هللا ءادهش نونمؤملا ١ ظفلب تاداهشلا

 ىذلا نأ رهاظلاو : ىوونلا لاق . هدعب ینلا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف هيف طسب ديزم ىتأيسو « ديهشل ضعب ىلع

 لب هنأ حيحص دانساب ةداتق یبا ثيدح نم دمحأ هاور ام كلذ ىلا دشرب : تلق . نيقفانملا نم ناك ارش هيلع اونثأ

 باحصأ ركذو . ثكألل اذڪ ( نافغ انادح ) هلوق . رخالا ىلع ىلصو < ارش هيلع اونثأ ىذلا ىلع لصي مل



 رئانجلا باتک - مم ۳۳۰

 نع هدنسم ىف ةبيش يأ نب ركب وبأ هلصو دقو . قبلا مزج كلذب و « نافع لاق م هيف الئاق هجرخأ هنأ فارطالا
 « روهشلا ربا ظفلب وه ( تارفلا بأ نب دواد انئدح) هلق ٠ معن وبأو ىليعامسالا هجرخآ هقيرط نمو « هب نافع
 تارفلا وبأو ركب هببأ مسا تارفاا ىبأ نب دواد هل لاقي رخآ خيش ملو . ورم لهأ نم یدنک و هو « وربع هاو

 ريبكلا ىعبانلا لیدلا وه ( دوسالا نآ نع) هل . ىدنكلا نم مدقأ , ةئيدمللا لهآ نم یجآ وه و هدج مسا

 نب ىلع نع « عبقتلا باتک ىف ینطقرادلا ىكح دقو . انعنعم الإ هنع ةديرب نب هللا دبغ ةياور نم هرأ لو « رووشملا

 . دوسالا ابأ تعمس ثيدحلا اذه ىف لقي لو ..دوسالا ىبأ نع رمعي نب ىح نع یورب ات ةديرب نبا نأ ىنيدملا

 (۱) ةرضاعملاب تکی ال ىراخبلا نكل « ببر الب دوسالا انأ كردأ دقأ < رمع دهع ىف دلو ةدیرت ناو : تلف

 ( ض اهب عقو دقو ةنيدملا تمدق ) هلق . لعأ هللاو هلبق یذلا سنأ ثبدح لصالل ینتک او ادهاش هجرخأ هلعاف

 یآ ةمجعلا لاذلاب وهو « امیرذ اتوم نوو هو » دواد نع ليعامسإ نب یسوم نع تاداهشلا ف فنصلا داز

 نم طلغ دقو «ارش » اذکو ‹ بصنلاب « اریخ » لوصآلا عيمج ىف اذك ( اریخ امحاص ىلع ىنثأف ) هلوق . اعیرس
 ىو عفرلا باوصلا و : نيتلا نبا لاق « لوعفلل ىنبم لوصالا عیمج ىف هناف لعافلل ءانبلا ىلع ةزمما حتفب ینئآ طيض

 زئاج وهو « ىناثلا ماقم اريخو لو الا لومفلا ماقم مقآ رورجلاو راجلا نأب هريغ هبجوو . ناسللا ىف دعب هبصن

 : كلام نبا لاقو . ريخ اماع ىنبأ ىأ ۰ ضفاخلا عزتب بوصنم وه : ىوونلا لاقو . هسكع روهشلا ناك ناو

 توافتلاو : لاق . رورجلاو راجلا ىلا داسم « ىنثأ , نال , تبصنف هماقم تميقأف فوذحم ردصمل ةفص اریخ »

 دانسالاب وهو« ىوارلا وه ( دوسالا وبأ لاقف ) هلق ۰ ليلق رورجناو راجلا ىلا دانسالاو ردصلا ىلا دانسالا نيب

 كلوق ىنعم امو « بيحب ءىش اذه تلق ىأ  ردقم ءىش ىلع فوطعم وه ( تبجو امو : تاقف ) هلق . دوک ذاا

 هلوق نأ رهاظلا ( لا سم اميأ : إب ىناا لاق اک تلق ) لوق . رشاو ريخلاب ءانثلا فالتخا عم تبجو امهنم لکل

 دافتسملا دعولا قدص هداقتعا ىلع ءانب هلاق « تبجو » امهنم لكل ربع لوق نوكي ذئنيف لوقاا وه < لسم اميأ ,
 عماسلا هتلاحإل امإو راصتخالل ام ومف نیقشاا دحأ ركذ ىلع رمع راصتقا امآ و« « ةنجلا هللا هلخدأ » هب هلوق نم
 اذکو ء«دحاو نم شک أ ناكةروكذملا تانج لا نم لك ىلع ىنثملا نأ ةدقلا نم فرعو , ربظأ لوالاو « سايقلا ىلع

 كلذكو ) ىلاعت هلو ريسفت ىف عقو دقو . هريغو وه كلذ نع لئاسلا نأ ىلا ةراش] « تبجو امو انلق » رمع لوق ىف

 . كلذ نع لأس نم بمک نب هلأ نا ةريره ىبأ ثيدح نم متاح ىلأ نبا دنع ةرقبلا ىف € اطسو ةمآ رك انلعج

 هفو ؛ الثم ةسنلاك ةعب رالا قوف امع لاسي لو ةثالثلا نع لأس هنال ةقفاوملا موهفم رابتعا هيف ( ةثالثو انلقف ) هلوق

 : ریشلا نب نيزلا لاق ( دحاولا نع هلأ مل مث ) هلوق . لامتحالا ماقم ىف وه لپ ايعطق اليلد سيل ددعلا موپفم نأ

 ىف هوخآ لاقو « باصنلا نم لقأب .مظعلا ماقملا اذه لثم ىف تكي نأ هنم اداعبتسا دحاولا نع رمع لأي مل امن

 لقأ نأ ىلع فنصلا هب لدتسا دقو . ضومغ هيفو « لاق اذك . دحاوب ةيكزتلاب ءافتكالا ىلا ءام] هيف : ةيشاحلا

 ةداهش كلذ ىف ربتعملا : ىدوادلا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا باتک ىف ىقأيس اك نانثا ةداهشلا ىف هب تكي ام

 ةدايش نال ةوادع تيملا نيبو هنبب نم الو « مهلثم نوکی نم ىلع نونثي دق مهنآل ةقسفلا ال , قدصلاو لضفلا لهأ

 هللا دنع نأ روك ذملا هللا دبع ةحرتو دوسألا ىبأ ةجرت ىف ( بيذهللا بذ ) ىف حراشلاو ( بيذملا ) ىف یزلا مالك رهاظ(١)

 عا ناو « .ةرصاعملاب یننکی آل هنال ء انه ىراخبلا مینص رهاظ وه كاذو ءهنم مسي | منآ دحأ نع القني مو >“ دوسألا یآ نم مس دق



 ۲۱ ۱ ۱۳۹۹ -۱۳۹۷ ثيدحلا

 « جیب اضلا د حارش ضعب نع ییطلا لقن و . رهاظلاب كحلا لاع) و « ةمال هذه ةلبضف ثيدحلا فو . لبقت ال ودنا

 نم ريصي ىتح كلذك نوكي صحت قح ىف هنولوقب ىذلا نأ « ضرألا ىف هللا ءادبش متن » هلوق ىنعم سيل : لاق

 ةمالع كلذ ناك هنم هوأر اريخ هيلع اونثأ ىذلا نأ هانعم لب « سكملا الو , مهو قب رانلا لهأ نم ةنجلا قحتسا

 شاف انام اصر بقع كح ءانثلا دعب « تبجو » هلوق نأب ییطلا هبقعتو . سکعلابو « ةئجلا لهأ نم هنوك

 وهف « هللا دنع ةيلاع لزم ملال فيرشتلل هيف ةفاضإلا نال ء ضرالا ىف هللا ءادبش متنأ , هلوق اذكو . ةيلعلاب

 مك انلمج كلذكو ) ىلاعت هلوق "یموب اذه ىلاو : لاق . رثأ امل نوكي نأ یغینیف < مهتداهش ءادأ دعب ةمالل ةيكرتلاك

 « ةيآلا هذهب سنأ ثيدح وحن رباج نع ىور امل یظرقلا بمك ن دمع دهشتسا دقو : تلق . ةيآلا ( اطسو ةمأ

 ب ینلا لاق ىذلا نأ هيفو « ريسفتلا ىف متاح ىبأ نبا دنع هريغ عوفرم ثيدح ىف كلذ عقو دقو . کالا هجرخآ

 لهأ هيلع ىنثأ نمل ريخلاب ءانثلا نأ ثيدحلا ىنعم مهضعب لاق : یوونلا لاقو . بمک نب ذأ وه « تبجو كلوق ام »

 هنأ حيحصلاو : لاق . هسكع اذكو ءالف قباطم ريغ ناك ناف « ةنجلا لأ نم وبف  عقاول اقباطم كلذ ناكو  لضفلا

 تناك ءاوس ةنجلا لهأ نم هنأ ىلع اليلد ناك ريخم هيلع ءانثلا سانلا ىلاعت هللا ملأف مهنم تام نم نآو همومع ىلع

 ةدئاف ربظن اذهب و . اهنيبعت ىلع هب لدتسي ماهلإ اذهو ۰ ةئيشملا تحت ةلخاد لامعالا ناف < ال مأ كلذ ىضتقت هلاعفأ

 نع ةملس نب دامح قيرط نم کاحلاو نابح نباو دمحأ هاور ام هديؤيو ‹ حضاو ريخلا بناج ىف اذهو . یہا ءانثلا

هنم نوملعي ال مهنأ نيئدآلا هناريج نم ةعبرأ هل دمشیف تومب لسم نم ام  اعوفرم سنأ نع تب اث
 لاق الإ اريخ الإ 

 ةعبدأ لدب «ةثالث و لاقو هوحن ةربره بأ ثيدح نم دحالو « نوت الام هل ترفغو كلوق تلبق دق : ىلاعت هللا

 رهاظف رشلا باج امأو . یجکلا لسم وبأ هجرخأ بعكن ب ريشب نيسارم نم دهاش هلو < مسي مل نم هدانسا ىفو

 املا راشلا رضنلا ةياور ىف عقو دقو ٠ هريخ ىلع هرش بلغ نم قح ىف كلذ عقب امنإ نكل . كلذكه نأ ثيداحألا

 ىلع هب لدتساو « رشلاو ريخلا نم ءرملا ىف امب مدآ ىنب ةنسلأ ىلع قطنت هکشالم هلل نإ ١ سنأ ثيدح رخآ ىف الوأ

 ىهنلا باب »ىف كلذ نع ثحبلا قأسو . ةبيغلا نم كلذ نوكي الو ةجاحلل رش وأ ريخ نم هيف امب ءرملا ركذ زاوج

 : ىبرعلا نبا لاقو . نانثا املصأ لقأ نأو « ةضافتتسالاب ةدامشلا لوبق ف لصأو هو « رانج لا رخآ تا ازم تس نف

 « ةلكاملاو ةاخاوملل رشلا ىف ءانثلا لامتسا هيفو . لاصفتسالا لبق اهلوبقو , داهشتسالا لبق ةداهشلا زاوج هيف

 ملعأ هللاو . ريخلا ىف یه امت] هتقيقحو

 : [ ٩۳ مان ] ىلاعت هلوقو « ربقلا باذع ىف ءاج ام بيسي - <

 1 نوما باذع نور موی کشا اوجرخأ ممد وطاب ةكئاللاو بسولا تاغ ىف نولاظلا ذإ )

 (مظع باذع ىلا نور "من نيت رم مهم ذعتسإل : [ ۱۰۱ ةبونلا ] رک لج هلوقو . وفا نولو نا وه

 يدعو اودع بلع نوعي زانلا « باذ ملا هوس نوعرف لاب قاعو ) : | 46 رفاغ ] ىلامت هلوقو

  باذتلا دشآ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو

 ۲ ع اهن ی يد ا ر ا و 19

 سزا ن ءاربلا نع ةديبع ن لمس نع دن رم نب ةيقلع نع ةبعش اذ: دح مع ن صفح |شزو - ۵



 زئانجلا باتک - ۳ ۲۳
 زور ادم نأو هللا "الا ها الن أ دبش م نأ هربق ىف نمؤأا دیقآ اذإ » لاق بين لا نع اهنع للا یفر
 ( رتباثلا لوقلاب اونم نیا" نا تب )لوف تلاذف لا

 ف e (اونما نيذلا “ ا ت : ) دازو ¢ ا ةيعش ان دح 6 ان دح راثب "نب دع شرم

 ربقلا باذع

 [4دقك : ىف هفرط - ۱۳۱۹ ثيدحلا]

 را نأ عفان ىف اج اص ن ¢ ییا ىنثدح مارا س تق اد ناد ن لء اشم بس ۷۰

 ليقف . اق كبر عو ام مادو : لاقف بياةلا لهأ ىلع هي بلا عطا » لاق ٌهَربخ ربخأ اهنع "لا یضر عع
 ير هل لاقف اوما وعدت : هل

 [ ؛۰۲ ۳۹۸۰ : ىف هافرط ۱۳۷۰ ثيدحلا ]

 اهنع لا يضر ةشاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ن رع نايفس انتدح دمت نب وا دبع نشرح - ۷
 ميس ال نا لات نا لاق دقو ی ی َنآلا نويل من ۱: قالك ؛ئىنلا لاق اإ » تلاق

 ( یوا
 [۴۹۸۱ , ۳۹۷۹ : ىف هافرط - ۱۳۷۱ ثيدحلا]

 را یفر ةشئاع نع رقورْسسَم نع هيبأ نع ء ثمشألا تمم ةبش نع ىبأ ىتربخأ نابع شم كك ۲

 ”ةشئاع تأسف . ربقلا باذع نم هللا كذاعأ : اه تلاقف رغقلا باذع ترک دف هيلع "تاخد ةيدوهم نأ » امنع
 "لوسر «تیار اف : ا یفر ةشلاع تلاق . ربقلا باذع « ممن ن : لاتف ا ٍباذع نع كي هلا هلوسر
 قح را باذع » : اا 4 را ٍباذع نم e “لإ ةالص لص دعب هتك هللا

 نب ةورع ىف بخأ ٍباهش نب نع ء سنوي ىف بخأ لاق بهو نیا ان دح ناهلس نب ' ی اشو - ۳
 ىتلا بقا ةنتف رك ذف ًایطخ اک هللا لوسر ماق » لوقت اهنع لا "یضر وب ”هنأ رپ را
 بول جم كلذ هک الف هر امف نتف

 ىر كلام 5 سآ ن ¢ ةداتق نع ا لع ىلعألا عاد دیل ولا "نب شاع اشم - ۷۵
 متل ناو الوو هرق ىف عضو ادا "دبملا نا 1 لات هلاك هلل لو نأ بد هنأ هنع 1

N؛لوقیف مولا امأف . ر دمحل ؟ لّجرا اذه ىف لوق ”تنكاام :  
 « اميج اهاریف «ةنجلا نم ًادعقم هب هللا تادبأ دق رانا ن . عقم ىلإ ر ظنا : هل لاقيف .ةلوسرو وللا ربع هنأ دهشآ
 : ۶4 ؛لاقبف "رفاکسلاو ۳7 انما امأو م لاق سنأ ثپدح ىلا حر مث . هربق ىف هل حس هنأ ان 1 ذو : ةداتق لاق



 ۳۳ ۱۳۹۹-۱۳۷۹ ثيدحلا

 الو تبرد ال : لاقیف . ”سانلا ءلوقي ام لوقأ تنك« یردآ ال : لوقيف ؟ لجراا اذه ىف لوقت تنك ام
 9 ی + 1

 « نیلقللا رغ ل فاتت ديف حيصُيف « ةبرض ديدح نم قرا هبنرضیو . تبلت

 وأ طقف حورلا ىلع عقب رقلا باذع نوكل ةمجرتلا ف فئصملا ضرعتب مل تا باذع ىن ءاج ام باب ) هلوق

 دحأ ىف ةءطاق تسيل اهاضر ىلا ةلد الا نال هكرت هنأكو « نیملکشلا دنع ريش فالخ هيفو « دسجلا ىلعو الع

 رارضك ةلزتملا ضعب و جراوخلا نم اقلطم هافن نمل افالخ «هدوجو تابثاب نتکاو كلذ ىف كسلا دلقنب ملف نیم

 نم اورثك أو مريغو ةنسلا لهآ عیمجو ةلرتعملا رثك أ كلذ ىف مهفلاخو ‹ امهقفاو نمو یسیرلا رشبو ورع نبا

 درت ةينالا ثیداح لا ضعب و « نينمؤملا نود رافکلا ىلع حقي هنأ ىلا ىنايجلاك ةلرتعملا ضعب بهذو . هل جاجتحالا

 نأكو . ةروكذملا تابألا ريسفت ىف درو ام ىأ , ربقلا باذع ىلع افطع رج اب ( ىلامت هلوقو ) هلوق . اضيأ مهلع

 رابخأ نم الإ هركذ درب مل هنأ معذو هدر نمل افالخ . نآرقلا ىف هركذ توبث ىلع هبنيل تايآلا هذه ركذ مدق فنصلا

 هلوق ىف سابغ نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم متاح دآ ناو یتاربطلا ىورف ماعن الا ىف ىتلا الا امأف . داحألا

 برضلا طسبلاو « توملا دنع اذه : لاق 6 مه.ديأ وطاب ةكئالماو توملا تارمغ ىف نوملاظلا ذإ یرت ولو ) ىلاعت

 نوبرضي الملا مهتفوت اذإ فيكف ١ لاتقلا ةروس ىف ىلاعت هلوق هل دهشيو . یہا مرابدآ و میهوجو نوب رضي

 باذعلا فيضأ او « ةمايقلا موي لبق عقاولا باذعلا ةلمج نم وهف نفدلا لبق ناكنإو اذهو ( مهرابدأو مبهوجو

 نم هبیذعت هللا ءاش نمو رفاكلاف الإ و ۰ اوربقب نأ ىتوملا ىلع بلاغلا نوكل و ۰ هيف عقب همظعم نوكل ربقلا ىلا

 . هركذ لج هلوقو ) هلوق . هلا ءاش نم الإ قاخلا نع بوجحم كلذ نكلو ٠ نفدي مل ولو هتوم دعب بذعی ةاصعلا

 نع كلام بأ نع یدسلا قيرط نم اضيأ طسوالا ىف ىنا ريطلاو متاح ىبأ نباو یربطلا یورو ( نيترم مهیذعتس

 هيفو « ثيدحلا ركذف « قفانم كناف نالف اي جرخا : لاقف ةءملا موب مللي هللا لوسر بطخ » لاق سابع نبا

 ةب ورع ىبأ نب ديعس قيرط نم اضيأ ايورو .ربقلا باذع ىناثلا باذعلاو « لوالا باذعلا اذبف « نيقفانملا هللا حضفف د

 « ريقلا باذعو ايندلا باذع : نيترم مهبذعنس » نسملا نع رمعم نع روث نب دمت قيرط نمو « هوحن ةداثق نع
 نأ بلغالاو : ءال وه ريغ نع افالتخا رکذ نأ دعب ىرطلا لاقو . هوحن ركذف « ىنغلب » لاق تح نب دمع نعو

 ريغ وأ لالذإلا وأ لتقلا وأ ىسلا وأ عوجلا نم هركذ مدقت ام دحأ لمتحت ىرخالاو « ريقلا باذع نيترلا یدح]

 ليزه نع سيق اأ نع ی دوثلا قيرط نم ىربطلا ىور ( بالا ( نوعرف لاب قاحو ) ىلاعت هلوقو ) هلوق . كلذ

 متاح نأ نبا هلصوو . اهضرع كلذف راناا ىلع حورتو ودغت دوس رويط ىف نوعرف لآ حاورأ : لاق ليبحرش نبا

 ىلع مالكلا ىف نیباب دعب ىتأيسو « فيعض ثيلو « هيف دوعسم نب هللا دبع ركذف سيق ىلأ نع ثيل قي رط نم

 ضرعلا اذه نأ ىلع روما : ىطرقلا لاق . ةمايقلا موي لبق ايندلا ف نوكي ضرعلا اذه نأ نايب رع نبا ثيدح

 ارسفم ةنآلا هذه ىف نيرادلا باذع ركذ حقو : هرهغ لاقو . ربقلا باذع تيبثت ىف ةجح وهو « خزربلا ىف نوکی

 ةيقاب حاورالا نأ ىلع اب لدتساو . رافكلاب هصخ نم ىلع ال اقلطم رقلا باذع ركنأ نم لع ةجح هننکل « انيبم

 هإوقل دحاو ءىش حورلاو سفنلا نأ ىلع ىلو ألا ةنآلاب جتحاو . ىنأيس اک ةنسلا لهأ لوق وهو « داسجألا قارف لعب

 ا «یش ىلا ةراشالا ناو ةريثك لاوقأ ايف ةروهشم ةلأسسم یهو « حاورالا دارملاو ( مكسفنأ اوجرخأ إل ىلاعت

 ثيدح اهوأ : ثيداحأ ةت بابلا ف فنصلا دروآ مث . ةيالا ( حورلا نع كنولأسيو ) ىلاعت هلوق دنع ريسفنلا يف

 یرابلا مق ۳ ج ۳۰ س م ۱



 زانجا باتک - ۲ ۱ ۲۳
 یمل ایطاا ديا ولا بأ نع ريسفتلا ف فنصلا دروآ دقو ( تباثلا لوقلاب اونمآ نیذلا هللا بشي ) ىلاعت هلوق ىف ءاربلا
 نمؤملا دمقأ اذا ) هلق . ةديبع نب دعسو ةمقلغ نيب عامسلاب و « ةمقلعو ةبعش نيب رابخإلاب هيف حرصو « ةبعش نع

 ليعامسالا هجرعأ دقو « ظفللا اذم فنصلا هقاس اذکم ءدبشي مث» لمتسلاو ىوخلا ةباور ىف ( دهش مث فآ هربق ىف

 ۱01۱ نا ی لاق هظفل نم نيبأ ظفلب هيف یراخبلا خيش رم نإ صفح نع ةفيلخ ىنأ نع

 باذع ركذ قلم هی ىنلا نأ د ظفلب هريغو هجولا اذه نم هيودرم نبا هجرخأو حلا هلوق كلذف هربق ىف ادم فرعو

 اذه ) ةئاثلا قيرطأ ف هل ثيدحلا « هلا لوسر ادم نأ فرعو هللا الإ هلإ ال نأ دبش اذإ ملسملا نإ : لاقف ربقلا
 « كلذك سیل و « ةدايزو صفح ظفلك ردنغ ظفل نأ موب ( ربقلا باذع ىف تلزن ( اونمآ نيذلا هللا تبي ) دازو

 هركذ ىذلا ردقلاو « هيف ىراخبلا خيش راهي نب دم نع هجام ناو یاسنلاو سم هج رخآ دقف , ىنعملاب وع الو

 هجرخأ اضيأ روکذلا ردقلاو ؛ دمع یبن و هللا بر : لوقيف ؟ كبر نم هل لاقي , مهدنع هتیقب و. ثيدحلا لوأ وه
 هب ودم نا هجرخأ نکل اهلا اذه ةمثيخ و دعس رصتخا دقو « ءاربلا نع ةمشيخ قيرط نم ىاسنلاو ملسم

 دقو اضيأ راصتخا هبفو « هلبأ دجو هيف ريخ ال ناك ناو ؛ قفو احلاص ناك نا ه هيف دازف ةمٌديخ نغ رخآ هجو نم

 ىف ةدايزلا نم هيفو هريغو ةناوع وبأ هححصو نالا باحصأ هجرخا ائيبم الوطم ءاربلا نع رمع وبأ ناذاز هاور
 : هل نالوقيف هنانلجیف ناكلم هيتأيف » هيفو « هدسج ىف هحور درتف » هيفو « رقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا » هلوأ

 ىذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف . مالسالا ىنيد : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف . هللا یر : لوقيف ؟ كبر نم

 هب تنمآف هللا باتنک نآرقلا تأرق : لوقيف ؟ كيردي امو : هل نالوقيف . هللا لوسر وه : لوقيف ؟ مكيف ثعب

 هدسج ىف هحور داعت رفاكلا ناو » هيفو « €( تب املا لوقلاب اونمآ نذلا هللا تشي 2 ىلاعت هلوق كاذف . تفدصو

 ثیدح ىف اذه وحن یایسو . ثيدحلا « یردآ ال هاه هاه : لوقف ؟ كير نم : هل نالوقيف هناملجيف ناکلم هيقأيف

 بالا ف سيل : ىنامركلا لاق . ىلامت هقلا ءاش نإ كانه ىفوتسم هيلع مالكلا ىتأيو ؛ بابلا ثيداحأ سداس سنأ
 « فيوختلا لجال نمؤملا ةنتف ىلع رفاکلا ةلتفل ابيلغت ربقلا باذع هربق ىف دبعلا لاوحأ ىم هلعلف « ربقلا باذع ركذ
 ىف ربع نبا ثيدح اهنناث . ةداعلا ىف مدآ نبا هنم باهم ام كالم ا ةاقالم نالو « ةشحولاو لوح ا ماقم ربقلا نآلو
 الوطم یتأیسو « ارصت# انه هدروأ « میم لوقأ امل عمسأب مت امه علي لوق هيفو ردب بيلق بيلقلا باحصأ ةصق

 نولعيل مهن] مقرب ىنلا لاق ام د تلاق ةشئاع ثيدح امثل اث . ناسيك نبا وه دانسنإلا ف روكذملا اصو . ىزاغملا ىف

 ىف روبجلا ابفلاخ دقو . ةروكذملا ريع نا ةءاور در ىلا ةشئاع نم ريصم اذهو « قح ممل لوقأ تنك نأ ام نالا

 ( قوملا عمست ال كنا إل ىلاعت هلوقب اهلالدتسا امأو . هيلع هريغ هاور نم ةقفاومل رمع نبا ثيدح اولبقو كلذ
 ینلا لوق رضحت مل ةشئاع : ليهسلا لاتو . هللا ءاشي نأ الا مهعمست ال وأ ۰ مهعفني اعامس مهعمست ال اهانعم اولاقف
 : لاقف ؟اوفیج دق اموق بطاختأ هقا لوسر اب د هل اولاق دقو < قب ىنلا ظفلل ظفحأ رضح نم اهريغف « م
 ناذآب امإ نيعماس اونوکی نأ زاج نيملاع لاح لا كلت ىف اونوکی نأ زاج اذإو : لاق « مهنم لوقآ امل عمسأب متنأ ام
 . دسجلا ىلا عوجر ريغ نم حورلا ىلا لاؤسلا هجوب نم ىأر ىلع حورلا ناذآب وأ < روا لوق وه اک مهسوءد
 یدپیو عمسي ىذلا وه هللا نإ ىأ ( یمعلا یدبت وأ مصلا عمدت تنأفأ ) ىلاعت هلرقک اهئاف ةيآلا امأو : لاق
 ت 7 ا نكل « حيحص رضحت مل اهنإ : هلرقو . یهتنا



 ۳۳۵ ۱۳۷: - ۱۳۱۹ ثيدحلا

 « اضيأ رضع مل هناف رمع نبا باور یف.حدقل اهتياود ىف احداق كلذ ناک ولو « دعب لَو ىنلا نم وأ هرضح نم كلذ

 ربع نبا ثيدح نيب ةضراءم ال : نيتلا نبا لاقو . امهنيب ضراعت ال هناف اعم نيظفللا لاق لس ىنلا نوكي نأ عنام الو
 یلاصت هلوقك منت مل عامسلا هنأش نم سيل ام عام هللا دارأ اذإ نكل ۰ كشالب نوعمسي ال قولا نآل ةيآلاو

 لوق یزاغلا ف ىنأيسو . ةبآلا ( اهركوأ اعوط ايتا ضراللو ام لاقف  هلوقو « الا ( ةنامالا انضرع انإ ١

 هذه نم ةيماركلا نم ةعامجو ربرج نبا ذخأ دقو . یهتنا ةمقنو اخيب وت هيبن مالک اومس ىح ممايحأ هللا نإ : ةداق

 بهذو . مأيو ذلو لعی و عمسل ثیح اکارد] هيف قلخ هللا نأو « طقف نديلا ىلع عقب قلا ىف لاوسلا نأ ةصقلا

 داعت : اولاقف روما مهفلاخو « دسجلا ىلا دوع ريغ نم طقف حورلا ىلع عقي لاؤسلا نأ ىلا ةريبه ناو مزح نبا

 عني الو « ضاصتخا كلذب ندبلل نكي مل طقف حورلا ىلع ناك ولو « ثيدحلا ىف تبث اك هضعب وأ دسجلا ىلا حورلا

 اک « لاؤسلا هيلع عقيو دسجلا نم ءزج ىلا ةامملا دمعي نأ ردات هللا نآل . هؤازجأ قرفتت دق تيملا نوک كلذ نم

 لاح هربق ف دهاشي دق تيملا نأ طقف حورلا ىلع عقب لاؤسلا نأب نيلئاةلل لماحلاو . هءازجأ حمجب نأ ىلع ردات وه

 نأ مماوجو ۰ بواصللک روبقلا ريغ كلذكو « ةعس الو هربق ف قبض الو « هريغ الو داف نم هيف ا ال ةلأسملا

 كردي دق ناظقيلا لب « هسيلج هكردي ال الأو ةذل دج هناف مئانلا وهو ةداعلا ىف ريظن هل لب « ةردقلا ىف عنتع ريغ كلذ

 لاوحأو دهاشاا ىلع بئاغلا سايق نم طلغلا ىتأ امنإو « هسيلج كلذ كردي الو هيف رکش وأ هعمسي ال ةذل وأ املأ

 ءاقي] مهنع هرتسو كلذ ةدهاشم نع مبعامسأو دابعلا راصإأ فرص ىلاءت هللا نأ رهاظلاو « هلبق ام ىلع توملا دعب ام

 تتبث دقو . هللا ءاش نم الإ توكلملا رومأ كاردإ ىلع ةردق ةءويندلا حراوجلل تسیلو « اونفادتي الشل مهلع

 هلوقو « ربقلا ةمضل هعالضأ فاتخت » هلوقو < مهان قفخ عمسيل هنا » هل وقك روج هيلا بهذ اع ثيداحألا

 . داسجالا تافص نم كلذ لکو « هنادعمف د هلوقو «هينذأ نيب برضل » هلوقو « قارطلا هب رض اذإ هتوص عمسی»

 مئانلا لاک هلاحو اولاق « نيتخفنلا نيب الإ هريغب الو بیذعتلا رعشب ال تملا نأ ىلا هعبت نمو لیذما وبأ بمذو

 هلع تيملا باحصأ ىلوت ةلاح لاؤسلا ىف ةتباثلا ثیداح لاو « ةقافالا دعب الإ هريغب الو ب رضل ان سع ال هيلع ىثغملاو

 تبث الل هنأ ريقلا باذع ةمجرت ىف ةشئاع ثيدح نم هضراع امو رمع نبا ثيدح لاخذإ هجو : ( هنت ) ۱ مهلع درت

 ساوحلا ةيقبب باذعلا ملأ مبك اردإ زاوج ىلع عمسلا ةساحم مالكلا میک | رد] لد مل هخيب وتو بيلقلا لهآ عام نم

 ةشئاعو رع نبا یید> نيب حملا قرط نم قيرط ىلا راشآ فنصلا نأ ثيداحألا ةيقب نيب و امهنيب عماجلا ذإ تاذلاب لب

 « دسحجا ىلا تديعأ دق حورلا تناك دثنيحو ةلأسملا تقو تعفو بیلقلا لهأ ةبطاخم نأ ىلع مع نبا ثيدح لمح

 ةلأدملا تقو ريغ ىلع لومحف ةشئاع راكنإ امأو « بذعي لوئسلا رفاكلا نأ ىرخألا ثيداحألا نم نيب دقو

 بابلا ثيداحأ عبار . لعأ هقاو ةمجرتلا هذه ىف رمع نبا ثيدح لاخد] هجو ريرقتلا اذه نم رهظيو ..ناردخلا قفتیف

 نع) هلوق : یراحا دوسالا نب ملس ءاثعشلا ىنأ نبا وه ( تعشالا تعم” ) هلوق 1 ةيدوملا ةصق ىف ةشلاع ثيدح

 ترک ذف اپلع تلخد ةيدوبب نا ) هلق . « بأ تعم و ثعشأ نع ةبعش نع ىسلايطلا دواد یآ ةياور ىف ( هيأ

 ةنيدأا دوم رجم نم نازو تلخد و تاوعدلا ف فتصاا دنع قورسم نع لئاو ىنأ ةءباور ىف عقو ( قلا باذع

 تبساف كلذ ىلع یرخال اهترقأو تملکت امهاد>] نأ ىلع لوح وهو « مهروبق ىف نوذعب روبقلا لهأ نإ : اتلاقف

 لئاو فأ ةاور ىف دازو. امهنم ةدحاو مسا ىلع فقأ مو . ةهلکتلا ىلع لمح دارفالاو < ازاجم امهلا لوقلا

 یهو دوپلا نم ةأ ما لع تلخد » تلاق هشئاع نع ةورع نع باهش نبا قيرط نم لسم دنع عقوو < امهتذكفود



 زئانجلا باتک - ۳ ۳۳

 : ةشئاع تلاق . دوهي نافي اع] : لاتو مس هللا لوس عاتراف : تلات . روبقلا ىف نونتفت مكنأ ترمش له : ل 2م

 تعمسف : ةشناع تااق ۰ روبقلا ىف نونتفت مكنأ ىلإ ىحوأ هنأ ترعش له : مه لوسر لاق مث . ىلايل انثبلف

 « ةيدوبلا لع یکنآ عي هنأ هذه ىف نآل « ةفلاخع نيتياورلا نیئاه نيبو « ربقلا باذع نم ديعتسي متي هللا لوسر

 ةصقلا ىف ةيدوملا لوق ملي ىنلا ركن أف « ناتصق امه : هريغو ىواحطل امت ىووذلا لق . اهرقا هنأ لوألا قو

 ةداتسم الع ترکن اف كلذ اف ترک ىرخأ ةف ةيدوهجلا تءاجل , ةشئاع معي مو كلذ مقلع هرب ین لعآ مث م « والا

 ذوعتي ناك علي ةنأ لمتحم : قامركلا لاقو . ی آب لوت ىحولا ناب لي ساعت ؛ ء لوالا راكنالا ىلا
 نع ىرهزلا ةياور ىلع فقي مل هنأكو . یپتا هب نلعأ ةيدوهلا نم كلذ تعمس نيح ةشئاع بارغتسا ىأر الف ارس
 نع ةرمع قيرط نم فوسکلا ىف « ربقلا ريقلا باذع نم ذوعتلا باب » ىف مدقت دقو « لدم حییح نع اهات ركذ ىلا ةورع

 8 : لَو هللا لر افلا ربقلا باذع نم هللا كذاعأ : اه تلاقف ءاج ةيدوج نا » ةشئاع

 رک ذف « سمشلا تفسخ ایکس ةادغ تاذ بکر مث . كلذ نم هاب اذئاع مل هللا لوسر لاقف ؟ مروبق ىف سانلا

 نكي ل للي هر یرهزلا ةياورل ةقفاوم اذه قو « رقلا باذع نم اوذوعتي نأ مرآ مث ہرخ خآ ىو « ثيدحلا

 ةشئاع نع ىرهآلا ديعس نب ورم نب ديعس نع یراخبلا طرش ىلع دانساب دحأ هاود ام هنم حرصأو 1 كلذ لع

 . ربقلا باذع هللا كاتو : ةيدوبلا احل تلات الإ فوردلا نم ايش الا ةشئاع عنصت الف « ابمدخت تناك ةيدوج نأ د

 كلذ دعب ثكم مث . ةمايقلا موي نود باذع ال دوم تبذک : لاق ؟ باذع ربقلل له هللا لوسر اي تلقف : تلا

 باذع نم هللا اوذ,متسسانلا اأ : : هتوص لعاب یدانی وهو راهنلا فصأ موي تاذ جرش ء كم نأ هللا ءاش ام

 مدقت اک حالا رخآ ىف ةنيدلاب وه ذإ ربقلا باذع ركح لع ام هنأ هلك اذه ینو « قح ربقلا باذع ناف « ببقلا
 نيذلا هللا تبي ) ىلاعت هلوق یهو ةيكم ةءدقتملا ةبآلا نأب كلذ لکشتسا دقو . هعضوم ىف فوسکلا ةالص خيرات
 نأ باوجلاو ( ايشعو ًاودغ الع نوضرعي رانلا ) ىلاعت هلوق یهو ةمدقتملا ىرخالا ةبآلا كلذكو ( اونمآ
 ىف ىرخأآلا ىف قوطنملاب كلذكو « ناميإلاب فصتي مل نم قح ىف موبفملا قيرطب ىلوالا نم ذخؤي امن إ ربقلا باذع
 ريقلا باذع عوقو وه اع] لب ىنلا هرکذآ ینلاف « رافکلا نم « مېکح هل ناک نم م, قحتلا ناو نوعرف لآ قح

 املعت هنم ةذاعتسالا ىف غلابو هنم رذحو هب مزج مهنم هللا هاش نم ىلع عقب دق كلذ نأ هلي لعأ مث « نيدحوملا ىلع

 فالخ ةمآلا هد صاخب شيل رقلا باذع نأ ىلع ةلالد هيفو . ىلاعت هللا دمع ضرامتلا نتناف ؛ اداشرإو هتمآل

 ىوملا ةاور ىف داز « رثک ال اذك ( رقلا باذع من لاق ) هلوق ٠ بابلا رخآ هرکذ یاس فالتخا افق ةلأسسملا

 ظفل نأ نیبتف « قح ربقلا باذع » ردنغ داز : قیراعلا هذه بقع لاق فنصملا نال دمج سبل و « قح » ىلمتسملاو

 ج جرخآ دقو . كلذك و هو ةيمش نع ردنغ ةءاور ىف ةتباث اهتأو « ةيعش نع هيبأ نع نادبع ةياور ىف تسيل « قح د

 عقو : ( هیبنت ) . ةبعش نع هدنسم ىف ىسلابطاا دواد وبأ هجرخآ كلذكو كلذك ليعامسإلاو اسناا ردنغ قيرط

 وهو ركب ییا تنب ءامسأ ثیدح بقع خسفلا ضعب ىف كلذ عقوو « هدحو رذ يأ ةباور ىف لا ردنغ داز » هلوق

 ربفلا ةنتف ركذف ابيطخ قل هللا لور ماق ١ ظفلب ادج ارصتخم هدروأ ركب بأ تنب ءامسأ ثيدح اهسماخ . طلغ

 هجولا نم ليعامسإلاو قاسنلا هقاس دقو ۰ رصتخم وهو «ةجض نوماسلا جض كلذ ركذ ابلف « ءرملا امف نتتفی ىلا

 تكس الف « هلي هللا لوسر مالك رخآ مهفأ نأ نيب و ینیب تلاح م ةجض هلوق دعب دازف ىراخرلا هنم هجرخأ ىذلا



 ۳۳۷ ۱۳۷ - ۱۳۹۹ ثيدحلا

 یحوآ دق: لاق لاق ؟ همالک رخآ ىف مب هنا لوسر لاق اذام « كيف هللا كداب ىأ : ینم بيرق لجرل تاق مهجیجض

 نم فوسکلا ىفو معلا باتک ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو . یبتنا « لاجدلا ةنتف نم اببرق دوبقلا ىف نونتفت كن لا

 « ثيدحلا « لجرلا اذه كملع ام : هل لاقيف كدحأ یتوب » ةدايزلا نم هءفو « هماعب ءامسأ نع ردنلا تنب ةمطاف قبرط

 ةمطاف قبرط نم ةعا باتک ىف هجرخآ و . هيف ءاعمال روکذلا لجرلا مهفت نم ةباورلا هذه ىف نيب ام هيف نيبي ملف

 عمجيف « لاق امع ةشاع تمیفتساف نبتكستل تبهذ الأو « راصنالا نم ةوسن طغل دعب امأ لاق ال » هنأ هيفو اضيأ

 . ىفاثلا ماهفتسالا اهل نيبت مل ةمطاف تثدح ال هنأ و « نیت مابفتسالا ىلا تجاتحا اهنأ تاياورلا هذه فاتخم نيب

 ءاسأ نع ردکسلا ندمت قیرط نم دحالو  نآلا ىلا كلذ نع هنم تمیفتسا ىلا لجرلا مسا ىلع فق مو

 : كالا هيدائيف « مايصلاو ةالصا هدرتف كلملا هيتأف هلمع ه فتحا انمؤم ناك ناف هرق ناسنإلا لخد اذا » اعوفم

 هيلعو تشع كلذ ىلع : لاق . هللا لور هنأ دهشأ : لاق ؟ دع لجرلا اذه ىف لوقت ام : لوقيف سلجیف « سلجا

 دياوف ةمقب ىلع مالكلا مدقت دقو . هيلي ىذلا ثيدحلا ف ىفوتسم هيلع مالكلا قار . تب دا « ثعیت هلع و تم

 ىف وه ام اذه نأل طلغ وهو « ربقلا باذع ردنغ داز انه خسنلا ضعب ىف عقوو « للعلا باتک ىف ءامسأ ثيدح
 دقو « سنأ ثيدح بايلأ ثيداحأ سدا . هيف ردنغل ةءاور الف ءاآ ثب دح امأو « هلبق ىذلا ةشئاع ثيدح رخآ

 « ىرصبلا ةلمهملاب ىاساا لعالا دبع نا وه هيف روکذلا ىلعألا دبعو «لاعنلا قفخ باب » ىف دانسالا اذهب مدقت

 دواد یآ دنع هلوأو « ارصتخم هدنع عقو اذک ( هربق ف عضو اذإ دبعلا نإ ) هلوق ٠ ةبورع ىلأ نبا وه ديعسو

 عزفف اتوص عمسف « راجنلا ىنبل الخ لخد مثلي هللا ین نا » دنسلا اذهب ديعس نع ءاطع نب باهولا ديع قيرط نم

 قلا باذع نم هللاب اوذوءت : لاقف . ةيلهاجلا ىف اوتام سان هللا لوسر اب : اولاق ؟ روبقلا هذه باحصأ نم : لاقف

 ثيدحلا بهس نايب دافأف « ثيدحلا ركذف « دبعلا نإ : لاق ؟ هللا لوسر اي كاذ امو : اولاق . لاجدلا ةنتف نمو

 یذمرتلاو نابح نبا داز « ناكلم هينأي » هل ةءاور ىفو < اوفرصنا اذا » لسم داز ( رهاعت عرق عمسیل هناو ) هلق

 نبا ةاور فو <« ريكنلا رخآلاو ركنا امهدح أل لاقب ناقرزآ نادوسأ » ةرره ىلأ نع ىرقملا ديعس قيرط نم

 رودق لثم امهنيعأ » ةريره ىبأ نع ىرخأ قيرط نم طسوالا ىف ینارنطاا داز « ريكن و ركنم اهل لاقي » نابح

 دانید نب ورم لس نم قازرلا ديعل هوحنو « دعرلا لثم امهتاوصأو « رقبلا ىصايص لثم ام اينأو « ساحنلا

 نبا دروأو « اهولقي ۸ ىنم لهآ الع عمتجا ول ةبزرم امهعم ۰ امهرامشآ ىف نآطیو امه. اينأب نارفحي » دازو

 نالأسي نيذالا مسا نأ ءاهقفلا ضعب ركذو « مريبکو مو نامور مہف نا » هيف اثیدح « تاعوضولا » ىف ىزوجلا
 داعتف ءاربلا ثيدح ىف داز ( هنادعقيف ) هلوق . ريشبو رشبم عيطملا نالأسي نيذللا مسا ناو « ريكن و ركنم بنذملا
 انمؤم ناك اذاف ‹ ةريره ىبأ نع ةلس ىبأ قيرط نم نابح نا دازو « بابلا ثيداحأ لوأ ىف مدقت اک هدسج ىف هحور

 : هل لاقيف . هيلجر لبق نم فورعملا لعفو « هلامث نع موصلاو « هنيمب نع ةاكرلاو « هسأر دنع ةالصلا تناك

 : لوقيو هبنبء حسميف سلجیف » راج ثیدح نم هجام نبأ داز « بورغلا دنع سمشلا هل تلعم دقو سلجف  سلجا

 ناف ؟ دبعت تنک ام » هلوآ ىف دواد وبأ داز ( دم لجرلا اذه ىف لوقت تنک ام : نالوقیف ) هلق . « لصأ توعد
 لجرلا اذه ام » ةشئاع ثبدح نم دحالو « لجرلا اذه ىف لوقت تنک ام : هل لايف . هللا دبعآ تنك : لاق هللا ماده

 . هل وسرو هديع ادم نآ و هللا الإ هلإ ال نأ تیم : لاق انمّوم ناک ناف و دعس یآ ثب.دح نم هلو « مف ناك يذلا



 زئانجلا باتک ۲۳۸ ٣٣

 ملمعلا ىف مدقتلا ركب ىبأ تنب ءامسأ ثيدح ىفو « امهريغ ءىش نع لسي الف ه دواد وبأ داز « تقدص : هل لاقیف
 . انعبتاو انمآو انبجأف «ىدهلاو تانيبلابانءاج « هللا لوسر دم : لوقيف نقوملاوأ نمؤملا اماق  امهريغو ةرابطااو

 ىلحأ ىف نوكيف < سورعلا ةمون مث : هل لاقيف » روصنم نب ديعس دنع ديعس ىبأ ثيدح ىفو « اح اص من : هل لاقيف

 هظقوي ال ىذلا سورءلا ةمون مانيف « مث : هل لاقيو » ةريره ىبأ ثيدح ىف ىذهرتللو « ثعبي یتح دحأ اهمان ةمون

 ثيدح نم دمحأو ةرب ره ىلأ ثيدح نم هجام ناو نابح نبالو « كلذ هعجضم نم هللا هثعبي ىح هيلا هلهأ بحأ الإ
 نم كدعقم ىلا رظنا : هل لاقبف ) هلق ۰ « هلا ءاش نا ثعبت هيلعو تم هيلعو تنك نيقبلا ىلع : هل لاقي و » ةشئاع
 هب هللا كلدباف كحرو كمصع لجو زع هللا نكلو ۰ رانلا ىف ناك كتيب اذه : هل لاقيف » دواد ىلأ ةياور ىف ( رانا

 ناكد دمحأ دنع دیعس ىلأ ثيدح ینو « تكسا : هل لاقيف ‹ ىلهأ رشباف بهذأ ىتح وعد : لوقيف . ةلجلا ىف ايب

 لوةيف ؟ هللا تيأر له : هل لاقيف و حس دانساپ ةرب ره ىفأ ثيدح نم هجام نالو « كب رب ترذک ول كلزنم اذه

 كاقو ام ىلا رظنا : هل لاقي اضعب ایضمب مطب اهلا رافنیف راذلا لبق ةجرف هل جرفتف « هللا یر نأ دحال یغینپ ام

 ءاسأ ول رانلا نم هدعقم یرآ الإ ةئجلا دحآ لخدي ال ة ربره ىفأ نع رخآ هجو نم قاقرلا رخاوآ ىف ىنأيسو « هللا

 نع ناييش قيرط نم لسم داز ( هربق ىف هل حسفي هنأ انا یکذو : ةداتق لاق ) هلو . هسکع رکذو « اركش دادزيل

 فو . ةداشق ثيدح نم ةلوصوم ةدابزلا هذه ىلع فقأ مو , نوبي موي ىلا ارضخ اليو ؛ اعارذ نوعبس د ةداتق

 ةريره ىلأ ثيدح نم نابح نباو ىذمرتللو « هربق ىف هل حسفيو د دمحأ دزع رخآ هجو رم ديعس ىنأ ثيدح

 بحريو » ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم هلو . « اعارذ نيعبس ىف » نابح نبا داز « اعارذ نيعبس هربق ىف هل حسفيف د
 نإ : ءامسلا نم دانم یدانیف » ليوطلا ءاربلا ثيدح ىفو « ردبلا ةلما رمقلاك هل رونيو « اعارذ نوعبس هربت ىف هل

 حسي و ؛ امیطو اهحور نم هيتأيف لاق . ةئجلا نم هوسبلأو ةنجلا ىف اباب هل اوحتفاو ةنجلا نم هوشرفأف ىدبع قذص
 هنم أدب ام ىلا دل+ا داعيف < ارورسو ةطبغ دادزيف » ةريره ىلأ نع رخآ هجو نم نابح نبا داز « هرصب دم اف هل

 واوب قيرطلا هذه ىف اذك ( رفاکلاو قفانملا امأو ) هلوق . (٩7 ةئجلا رج ىف قلعي رئاط مسن ىف هحور لعح و
 رفاکلا ناو ه دواد ىفأ ةباور ىفو , كشلاب « قفانلا وأ رفاكلا امآ و » اهب «لاعنلا قفخ باب » ىف مدقت و « فطعلا

 دنع دیعس أ ثيدح قو ؛ لب وطلا ءاربلا ٹو دح ىف اذکو < ةو ره ىبأ ثبدح نم نايح نال اذکو « عضو اذإ

 سم نيحيحصلا فو « ارفاك وأ ارجاف ناك ناف د ءامسأ ثيد ىف هلو « كشلاب « اقفانم وأ ارفاک ناک ناو , دحأ
 امأو ١ ىذمرتلا دنع ةرب ره ىنأ ثیدحو قازرلا دبع دنع راج ثيدح ىفو « باترملا وأ قفانملا امأود اهني دح

 یآ ثيدح نم یاربطللو « ءوسلا لجرلا امأو د هجام .ء| دنع ةر ره ىلأو ممأ دنع ةشئاع ثيدح قو « قفا

 « لأي قفانلاو رفاكلا نم الك زأ ىلع ةعمتجم یهو اظل ااو لا هذ ب ةاتخاق ,.ك ىلا لهأ نم ناك ن إو د ةريره

 هاور ام كلذ ىف مدنتسمو « الطبم ناو اقع نإ نامإلا یعدب نم ىلع عقب اإ لاؤسلا نأ مع.إ نم ىلع بقعت هيفف

 هما همجري قح ةثلأ رجش ىف قلعي رئاط نمؤللا ةمسن » لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلام نب بک نع دجأ ,امالا جرخ (۱)
 . لک أي ىأ « قلعي ٠ ینعمو : لاق . ميظع ریزه حم دانم. هلا : ثيدحلا اذه دانسا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق « هثعبي موي هدسج ىلا

 م « تءاش ثبح ةنجلا ىف حرست شرعلاب ةفطم ليدانق اه رضخ ربط فوج ف ءادهسسلا حاورأ » اعونرم دوعسم نبأ نع ملسم حيمس قو
 رعأ هاو ي « لیعادتا كلت ىلا ىوأت



 ۳۳۹ ۱۳۹۹-۱۳۷6 ثيدحلا
 ال نا انار عیار سوم + ی امت لاو قبال راك دحآ رعت دع يرام نم یا د2
 ابقرا ةرثك عم ةعوفرم لأي رفاکلا نأ ىلع ةصانلا تیداحالاو . فوقوم اذهو « هفرعي الو دمع نع لأسي
 مرج نيمملا ريغ لفطلا ف فلتخاو « لأي رفاكلا نأب مکشا یذمرتل مزجو « لوبقلاب ىلوأ ىهف ةحيحصلا

 مث نمو « لأي ال هنأب ةيعفاشلا نم دحاو ريغ مزجو ۰ ةيفنحلا نع لوقنم وهو «لأسي هنأب ةركذتلا ىف ىطرقلا

 یبظب یاو : هرکذ ادحآ فرعآ الف كالا اما «لادي له ینلا فااضيأ فلتخاو . نقلب نأ بعتسپ ال : اولاق
 نأ ىلع لدت راثألا : لاقو لوألا ىلا رلا دبع نبا لام دقو « نفی نأ هنأش نم صتخ لاؤسلا نال لأب ال هنأ
 « حورلا باتک » ىف مقلا نبا هبقعتو . هنید نع لأسي الف دحاجلا رفاكلا امأو « ةلبقلا لهأ ىلا ابوسنم ناك نمل ةنتفلا

 لرقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثی إل ىلاعت هللا لاق ؛ لسااو رفاكلل لاؤسلا نأ ىلع لياد ةنسلاو باتكلا ىف : لاقو

 «رفاكلاو قفانملا امأو ١ ىراخبلا ف سنأ ثبدح ینو < نيملاظلا هللا لضيو ةرخ الا ىفو ايندلا ةايحلا ىف تباثلا

 ناو د ءاربلا ثيدح قو < ارثاک ناک ناو - هنفو هرکذف - انموم ناک ناف » دیعس ىلأ ثیدح ىفو ‹ فطعلا واو

 : لاق « اذکم دمحأ هجرخأ ثيدحلا « ريكن و ركدنم هيت أف - هيفو هرکذف - ایندلا نم عاطقنا ىف ناك اذإ رفاکلا

 زب زعلا باتکلا ىف لب « لیلد الب ین هنأ هءاوجخ  هنید نع لأسإ نم سيلف دحاجلا رفاکلا ام اف : رع ىبأ لوق امأو

 ىلاعت لاقو < نيلسرملا نلأسنل و مهلا لسرأ نيذلا نل ألف إل ىلاعت هللا لاق « هنيد نع لأي رفاکسلا نأ ىلع ةلالدلا

 ( ىردأ ال لوقيف ) هلوق . ةمايقلا موب نوكي لاؤسلا اذه نإ لوقي نأ ىنانلل نكل ( نيعجأ مهل أ .ذل كبروف إل
 رثك فو « دبعت تنك ام : هل لوقف هرهتابف كلم هانأ هربق ىف عضو اذا رفاكلا ناو » ةروكذملا دواد ىبأ ةءاور ىف

 هاه هاه : لوقیف ؟ كبر نم هل نالوقءف » ءاريلا ثيدح ىفو « لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام هل نالوقيف د ثيداحالا

 ؟ كيف ثعب ىذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف . ىردأ ال هاه هاه : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف « یردآ ال
 ءافسأ ثيدح ىف ( سانلا لوقب ام لوقأ تنک هلوق . اقايس ثيداحالا متأ وهو « ىردأ ال هاه هاه : لوقيف

 تاياورلا رثك أ ىف اذك (تيلت الو تبرد ال) هلق . ثيداحآلا رثك أ ف اذکو « هتلقف اًئيش نولوقي سانلا تعمس »
 الو تمهف ال ىأ « تولت هلصأ « تات » هلوق : بلع لاق « ةنکاس ةيناتحتو ةحوتفم مال اه دعب ةحوتفم ماش

 هلوق : تيكسلا نبا لاقو . تيرد ةاخاول ءايلاب هلاق او ‹ ىردب نم تع.نا الو تيرد ال ىنعملاو < نآرقا تأرف

 تول ام مطوق نم تلعتفا نزوب ةانثملا لبق نيتزمه ةدايزب تيلتئا الو هباوص ليقو « اهل ىنعم الو عابتإ « تيلت د
 الو تيرد ال هل لبق هنأك ترصق ىأ : ءارفلا لاقو . ىباطخلا مزج هو ‹ یعصالا نع كلذ ىح « تعلعتسا ام ىأ

 . ةعاطتسالا ینعع و ريصقتلا ىنعم و دبجلا ىنعمب نوكي ولالا : یرهزالا لاقو . ىردت ال تنأ مث ةءاردلا بلط ىف ترصق

 وعدي هن أك عادل نیکس و فلأ ةدابزب «تيلتأ الو تیرد ال و ةءاورلا با وص نأ بیبح نب سنوب نع ةبيتق نبا ىكحو

 ىعمسألا لوق : لاقو . اهئوعبقي ادالوأ دلت مل ىأ هلبا تلتأ ام لاقي ءالتالا نم وهو « هعبقي نم هل نوكي ال نأب هيلع
 الو تبرد ال » دیعس یآ ثيدح نم دمحأ دنع مقوو . یردت نأ تعطتسا الو تيرد ال ىأ 0 یعلا هبشآ

 ( ةبرض دیدح نم قراطع ) هلو . « تحافأ الو تیرد ال » قازرلا دبع دنع ريمع نب ديبع لسم قو « تیدتها

 عما : ىنام ركلا لاق . ثيداحألا مظعم ىف وه اذکو « دارفالا ىلع « ةقرطع » ظفلب « لاعنلا قفخ باب » ىف مدقت
 راصا لبج اهب برض ول » ءاربلا ثيدح ىفو . ه١ ةغلابم اهسأرب ةقرطم ةقرطلا كلت ءازجأ نم .زج لک ناپ نذؤم



 رئانجلا باتک - ۳ ۳۶۰

 ءا هللا ءاش ام هم رضل ريعبلا برغ لثم ةرمج هترع طوس اممم هرق ىف ةباد هيلع طلسیو » ءامسأ .ثيدح ىفو ءابارت
 ةئجلا ىلا باب هل حتفی مث » اهلا انرشآ ىتلا ةشئاعو ةريره ىبأو ديعس یی ثيداحأ ىف دازو « هحرتف هتوص عمست ال
 ىف داز « راشلا ىلا باب هل حتفيو < اذه كلد.أ هللا ناف ترفك ذا اماف ۰ كبرب تنمآ وا كلزنم اذه : هل لاقيف
 یدانف د ءاربلا ثيدح ىفو « , هعالضأ فاتخت ىح هرق هيلع قضیو ۰ اروبث و ةرسح دادزف » ةريره ىلأ ثیدح

 . « اهمومسو اهرح نم هيتأيف « رانلا ىلا اباب هل اوحتفاو « راذلا نم هوسبلأو ‹ رانلا نم هوشرفآ : ءامسلا نم دانم
 نأ تبث دقف كالم لاب هصيصختل هجو الو « لاق اذك« هتنتف نولي نيذلا ةكسئالملا دارملا : بلبلا لاق (هيلي نم) هلؤق
 قلخ هعمسي » دحأ دنع ديعس ىلأ ثيدح ىفو « برغملاو قرشملا نيب نم هعمسي » ءاربلا ثيدح ىفو . هعمست مئاهلا
 ی ثيدح ىف نأ هديؤيو . داملا هنم صخب نأ نكمي نکل « داجلاو ناویما هيف لخد اذمو « نيلةثاا ريغ مهلك هللا

 هجو ىلع لقثلاك مال كلذ مهل ليق « نجلاو سنإلا نياقثلاب دارملاو « نيلقثلا الإ ةباد لك هعمسي » رازبلا دنع ةريره
 لبق همالك نأب بذع اذ] هتوص مبعمسي الو قومدق تبملا لوق نجلا عمسو هللا نأ ىف ةكححلا : بلپلا لاق . ضرألا
 لاوحآ نيفلكملا ىلع هللا نخأ دقو ۰ ةرخألا ماكحأب قلعتم ربقلا ىف بذع اذإ هتوصو ايندلا ماكحأب قلعتم نفدلا
 نباو ةريره ىبأ نع اهنم : ثيداحألا هذه ريغ ربقلا باذع ىف ءاج دقو . مدقت اک مهلع ءاقبإ هللا ءاش نم الإ ةرخألا
 ديعس ىنأو ؛ هجام نبا دنع راج نعو « ایهدح أ وأ نيحيحصلا ىف دلاخ مأو مرآ نب ديزو دعسو بوبأ ىنأو سابع

 یواحطلا دنع دوءسم ناو « دواد ىنأ دنع ورع نب هللا دبعو ةئسح نب نمحرلا دبعو رخو « هود ص نبا دنع

 سم بابلا ثيداحأ قو. مريغ نعو « ةبيش ىلأ نبا دنع رشبم مأو « ىئاسنلا دنع ديزي تنب ءامسأو ةركب آو
 ىلع ةعقاو ىه لهو ةلءامملاو . نيدحوملا نم هللا ءاش نمو زافكلا ىلع عقاو هنأو « ريقلا باذع تابثإ : دئاوفلا
 مزج هبو لوألا ثيداحألا رهاظ ؟ اهلبق ممالا ىلع تعقو مأ ةمآلا هذه, صتخت لهو , كلذ ريرقت مدقت ؟ دحاو لك
 اولجوعو مهولزتعا اوبأ ناو كاذف اوعاطأ ناف لسرلا مهتأت ةمالا هذه لبق مال تناك : لاقو ىذمرتلا مكحلا
 رفكلا رسأ ءاوس هربظأ نم مالسالا لبقو < باذعلا مهنع كس نيملاعلل ةحر ادم هللا لسرأ الف « باذعلاب
 نيذلا هللا تبثیو بيطلا نم ثيبخلا هللا لو لاوسلاب هرس جرختسيل زقلا فاتف مل هللا ضيق اوتام الف « ال زأ
 ثيدحلا « اهروبق ىف لتبت ةمالا هذه نا » اعوفم تباث نب ديز ثیدح هدیژیو . ىهتنا نيملاظلا هللا لضيو اونمآ
 لجرلا اذه ىف لوقت ام » نيكلملا لوق اضيأ هديؤيو « ثيدح ءانثأ ىف ديعس ىنأ نع دمحأ دنع هلثمو « لسم هجرخأ
 یا ىلا مقلا نبا حنجو « ن ولأسآ ىنعو نونتفت ىف ريقلا ةنتف امأو ١ ظفلب اضيأ دمحأ دنع ةشأاع ثيدحو « دم
 روبقلا ىف مهناحتما ةيفيكب هتمأ مقلب ىنلا رخآ او. ممألا نم مدقت نبع ةلأسملا نني ام ثيداحالا ف سيل : لاقو
 ماوس دعب مروبق ىف مرافک بذعتف « كلذك هتمآ عم ین لك نأ ربظب ىذلاو : لاق « مريغ نع كلذ ن هنأ ال
 ساظلاو « الاتحا لافطألا ةلأسم ىف ىحو . ةجحلا ةماقإو لاؤسلا دعب ةرخالا ىف نوبذعي اك مبلع ةجحلا ةماقإو
 نولوقي سانلا عمسأ تنيك : لاق نم ةقاعمل تاداقتعالا ىف ديإةتلا مذ هيفو . هريغ نود زيمملا قح ىف حنت ال كلذ نأ
 انتيمحأو نيتنئا انتمآ انبر اولاق ) ىلاعت هلوقب جتحاو هدر نمل افالخ ةلأسملل هربق ىف ایم تیلا نأ هيفو « هتلقف ايش
 نأب باوجلاو , صنلا فالخ وهو انا توع و تارم ثالث ایحم نأ مزال هربق ىف ايحب ناک ولف : لاق ةيآلا € نيتنثا
 هفرصتو هريبدتو ندبلاب حورلا امف موقت ىلا اينالا ىف ةد محملا ةرقتسلا ةاحلا تيل ةلاسال قلا ىف ةايحلاب دارملا



 فلا 0 00 ۱۳۷۵-۱۳۷۷ ثيدحلا

 ىهف ؛ ةحيحصلا ثيداحألا هب تدرو ىذلا ناحتمالا ةدئافل ةداعا درحم ىه لب « ءايحألا هيلا جاتح ام ىلا جاتحتو

 زاوج ةشااع ثيدح قو. قوم اوداع مث ٠ ا نع م ملال ءاین الا نم رثکل قلخ ی > 6  ةضراع ةداعإ

 قحلا قفار | 3 ام باتکلا لهأ نع ثيدحتلا

 نع هيبأ نع ةفيحج ىلأ "نب نوع ىتثدح لاق ةبش ان دح ىح انن دح ىندلا نب د شو - ۰۵

 1 عمسف 34 ”سمشلا تيجو دقو یا ع 2 لاق منع دا یر ترا ىأ ن ل باع نب هاربا

 نع ءارعلا هت تعم ىبأ * رم "نوع اد دع يعش :رخأ : ی « اهروبق ىف“ فا و : لاف

 ام یبنلا نع امهنع هل ثا مر تا

 صاعلا 1 دیعس ۳۷ ردلاخ 35 ىنلثدح : : لاق ًةبقع ن و نع تو انثدح 1 اش - ۱۳۷۹

 2 رب باذع نی ذ دو وهو ةو یبلا تممت ان »
 [ ۱۳۹4 ىف هفرط ۱۳۷۹ ثيدحلا ۱

 هنع "نا یر ةربره یآ ن ا ىبأ نع یم الح مو انب دح مارا نب سم اش ت ۷

 ةنتفإ نمو <« رانلا ٍباذع نمو <« را باذع نم كب ةوعأ ىفإ ملل : وعدي لو فا ' لوسز ناک » لاق

 » لاج" دلا حیسلا ت ةنقق نمو 6 تالو الا

 اع]و « هلبق ىذلا بابلا ف لخدت بابلا اذه ثيداحأ : رينملا نب نيزلا لاق ( ريقلا باذع نم ذوعتلا باب ) هلو
 نم ةايحلا ةدم ىف هدامتعا یفینب ام نايبل ىلاثلاو ۰ هرکنآ نم ىلع ادر هتوبثل دوقع لوألا باپلا نآل اهنع اهدرفآ
 نع ) هلو . ناطقلا ديعس نبا وه ( یحم انربخأ ) هلوق ٠ هنع فرصلا ىف هيلا لاهتبالا و هن ةاجنلاب هللا ىلإ لسوتلا

 ( سمشلا تبجو) هلوق ٠ ةفيحج وبأ او بأ ق ةياحصلا نم ةثالث داتسالا اذه فو . یر اصن لا وه ( بوبأ ىبأ

 توض وأ باذعلا هکسالم تونص عمس نوكي نأ لمتحي ليق ( اتوص عمسف ) هلق . ايورغ دارااو « تطقس ىأ
 اذهب نوع نع سا,علا نب رابجلا دبع قيرط نم ىتاربطلا دنع عقو دق : تلق . باذعلا عفو توص وأ نيبذعملا دورملا
 ءاج ىتح هتججاحل قلطاا ۰ ءام نرم زوک ىعمو سمشلا تبرغ نيح يي ىنلا عم تجرخ ه هظفل و ارسفم دنسلا

 . « مروبق ىف نويذسعي دولا تاوصأ عمسأ : لاق . 3 هلوسرو هللا : تلق ؟ عمسأ ام عمستأ : لاقف هتأضوف
 دوملا : ىرهوجلا لاق . فوذح هريخ أدتيم وه وأ « دوم هذه ىأ أديم ل دوع) )ەلۋ

 ةريعشو ریعش سام# ىلع عمج دحلا اذه ىلع ف رع مش یجزو جز لثم ةفاضالا ءا یفذق نويدوهلا لصالاو ةلمبق

 وهو ةليبقلا ىرجب یر تنم ةفرعم هنآل ماللاو فل الا لوخد رحب مل كلذ الولو ماللاو فا لا عما فرع مث
 نأ تبث اذإو «دوبلا بذعت امتإ » ةشثاع ثيدح نم مدقت اف هلوقأ قفاوم وهو « ث ء.ينأتلاو ةيملعلل فرصنم ريغ
 رضنلا لاقو ) هلق ٠ دوولا 0 دشأ كرشلاب مرفك نا نيكرشملا نم مريغ بيذغت تبث مهتيدورب بذعت دوپلا

 يرالا حف * ۳ ج۳ ب



 زئانجلا بانک - ۳ ۳ 5 ۳۲

 نم لیعاسالا اباصو دقو « ءارلا نم هل هيبأ عاسو هيبأ نم هل هعامسب امف نوع حيرصتل قیرطاا هذه قاس ( حلا
 هذه : لاقف ر ظفلب رضتلا نع هدنسم ىف هيوهار نب قتحإ هقاسو « نتملا قسي لو رضنلا نع روصنم نب دمحأ قيرط
 ضعب لاق اذهلف ۰ ركذ ثيدحلا اذه ىف ربقلا باذع نم ذوءتلل رحب مل : ديشر نبا لاق « اهروبق ىف بذعت دوبي
 : لاق « زع لو باتکلا خسن نم ضعب بابا اذه ىف هلخدأ الو « هلبق ىذلا بابلا ةيقب نم هنإ : نيحراشلا
 نم ذومت ی هنأ ىلع لوم بابلا اذه ثيداحأ ىتاث دلاخ مأ ثيدح نأب ملعب نأ دارأ فنصملا نوكي نأ لمتحو
 عم فيكف باذعلا عامس مدع عم ذوءتلاب سايو ذوءتي ناك هنأ هلاح نم لع اهلا دومی تاوصأ عم نيح ربقلا باذع
 نم لك نأب ةيضاق ةداعلا : قامركلاا لاقو . ضامغألا ىف فنصملا ةداع نم فرع ام ىلع راج اذهو : لاق . هعامج
 دقو ؛ دلاخ مأ ینکتو ةمأ امسا دلاخ تاب و « دسأ نبا وه (ىلعم انئدح) هلوق ۰ هلثم نم ذوءتي توصلا كلذ لثم عج
 نم عمس ادحأ عمسأ ملو دلاخ تنب دلاغ مأ تعمس ةبقع نب ىسوم نع , رخآ هجو نم تاوءدلا ىف فنصاا هدروأ
 باذع ناف رقلا باذع نم هللا اوريجتسا » ظفلب یسوم نع رخآ هجو نم ىتاربطلا ىف عقوو . هرک ذف , اهريغ ىنلا

 مالكلا مدقن دقو . «لوقيو » ینپمشکلا داز ( وعدي هب هلا لوسر ناك) ةريره ىبأ ثيدح ىف هلوق . « قح ربقلا

 ةعمللا باتک ليبق ةالصاا ةفص رخآ ىف ثيدحلا اذه دئاوف ىلع

 لوبلاو ةبينلا نم ربقلا باذع بيسإي - ۸
 ۱ ع مسا سا 7 ۳م 5

 امهنع لا ضر سابع "نا لاق ٍسواط نع رها نع ِشعال 2 ربرج ان دح ةببثق انعم ~~ ۱۳۷۸

 ناكف اهدحآ اما« لب :لاق مث . ريك ىف ناب ذی امو ناب ذمي امهنإ : لاقف نیر ىلع تم یا يم ۰ ۳ a 2 و ۰ ۰ اا 2
 زرغ م < نيتنثأب هرسکف ابطر ادوع دخا م : لاق . هلو نم رتتسب ال ناکف اهدح | اماو « ةمهمنلاب یس ی 7 ور ر حس لر 7.۶ وه ۳ ورم 1 نام ء ۶ ا ۳

 3 7 ت 5

 ايب ملام امنع فخ "هما : لاق "مث ربق ىلع امهنم دحا لک

 مظ 1 ركذلاب نیم الا نذه صیصختب دارملا : رینلا نب نيزلا لاق ) لوبلاو ةبمغلا نم رقلا باذع باب ) هلوق

 راصتقالا نم رهاظلا نكل « امهف ربقلا باذع رصح امهركذ نم مزاي ال اذه ىلعف ۰ امهادع اع عملا ی الث اههرمأ

 «لوبلا نم اوهزنتسا » ةرب ره ىفأ ثيدح نم نتسلا باحآ ىوز دقو « امهريغ نم كلذ ىف نكمأ اممنآ امهركذ ىلع
 درو امنو « ركذ ةبيغلل هيف سيل و « نيربقلا ةصق ىف سابع نبا ثيدح فنصاا دروأ مث « هنم ربقلا باذع ةماع ناف

 ةميفلا نال ةميملا مزالت ةبرخلا نأ فنصلا هارم ليقو . ةرابط' ىف یفوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « ةميما ظفاب
 : ديشر نبأ لاق . هديرب ال م هنع لوتتلا نع ثيدحلاو 1 ه اتغا ىنذلا ىلا باتغملا مالك لقن : نيب رض ىلع ةلمكشم

 حصي مل اهواسآ ل اذإو < مضعأ ةميعلا ةدسفم نال « اهدحو ةممغلا ىلع هت وج ةميغلا ىلع ديعولا نم مزلب ال نكل

 عقوتلا ىنعم ىلع درو نوکی نأ زوج نكل ۰ فخألا ىلع بيذعتلا دشالا ىلع بيذعتلا نم مرلي ال ذا قاحلالا
 ثيدحلا اذه قرط ضعب ىف عقو دقو . یبتنا بیصآ كلذ ىف هل نوک, الثل باتغلا نم ريذحتلا دصق نوك..ف رذحلاو
 ثيدحلا قرط ضعب ف درو ام ىلا ةراشالا ىف هتداع ىلع ىرج ىراخبلا نأ رهاظا اف ‹ ةرابطلا ىف هانيب اك ةييغلا ظفاب

 لأ هللاو

» 



 معمم ۱ 00 ۱ ۱۳۷۸ ثيدحلا
 هو و رم سورس تست سستم

 یشلاو ةا دا هدعقم هيلع“ ضرب 4 تا اپ - ۸۹

 1 نی ه5 و غطا ۳ و و ۳۹ . م

 هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع ر نع كلام ی لح لاق ليماعإ ارزو - ۷۵۹

 « نجلا لهأ نف ة نجلا لهآ نم ناك نإ «"یشعلاو 3 ا ضرع تام اذإ < دحأ نإ » لا و

 « ةمايقلا موي هللا كئمبِي ىتح كدمقم اذه : لايف « رانا لهأ نف رانلا لهأ نم ناک ناو
 [10۱15 ۳۲6۰ : ىف هافرط - ۱۳۷۹ ثيدحلا |

 ضرع تام اذإ مدحأ نأ »و رع نبا ثددح هيف فا ( یثعلاو مادغلاب ةهدمقم هيلغ ضرب تملا باب ( هلوق

 نوک ةدحاو ةيشءو ةدحا و ةادغ یشعلاو ةادغلاب ديرب نآ لمت : نيتلا نبا لاق « یشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع

 لكو ةادغ لك ديرب نأ لمتحيو 5 ثعبلا موب ىلا هيلا لصت ال ىأ هلأ كثعيب ىح د هلوق ىنعمو 5 امف ضرعلا

 حصتو ءازجأ وأ تيملا نم ءزج ىلا ةايحلا دامت نأ عنتم ريغف كلذ كرديل ءزج هنم ايحب هنأ ىلع لو وهو « یثع

 ىلع نيدعقملا ضرعو ةلءاسملا قابس ىف نيباب لبق ةمدقتملا ثيداحالا قفاوم والا ىبهتنا هيلع ضرعلاو هتبطاخم

 . ندبلا نم ءزج عم هيلع نوكي نأ زو<و « طقف حورلا ىلع ضرعلا اذه نوكي نأ زوج : ىطرقلا لاقو . دحأ لك

 رفاكلاو نمؤملا قح ىف اذهو 35 لاق ۰ هاتف الو مثدنع حابص ال یوااف الإو امهتقو ىشعلاو ةادغلاب دارملاو 5: لاق

 مال ءادهشلا ريغب صوصخ وه مث « ةلججا ىف ةنجلا لخدب هنال « اضيأ هقح ىف لمتحف طاخلا نمولا امأف ۰ حضاو

 ىف امرارقتسا مهحاورأ ريشبت مهقح ىف ضرعلا ةدئاف نإ : لاقي نأ لمتحو . ةنجلا ف حرسن مهحاورأو ءايحأ

 ( ةنجلا لهأ نف ةئجلا لهأ نم ناك نا ) هلوق .نالا هيف ىه ام ىلع ادئاز اردق هيف ناف « اهداسجأب ةنرتقم ةنجلا

 نم هدم ةنجلا لهأ نم ناک نإ ريدقتلا : ىتشاروتلا لاق 0 0 نم هيف لب الو اظل ءازجلاو طرشلا هيف دحنأ

 ىر هنأ دارملاو « ةماخفلا ىلع لد اظفل ادعا اذإ ءازجلاو طرشلا : ىيطلا لاقو . هياع ضرعي ةنجلا لهأ دعاقم

 ىأ «ةدجلاذ ةنجلا لهأ نم ناك نا د ظفاب سم دنع خرد . ىهتنا دمقلا اذه هیسلپ ام هللا ةما 27 ثعیلا دعب

 ىلع الإ عقب ال ضرما نال دسجلا ءائفب ىف ال حورلا نأ و6 رقلا باذع تابث] تب دا اذه قو ۰ ةا ضررمذاف

 ىلع نوکت دق انآ یدنع یعلاو : لاق . ()روبقا ةينفأ ىلع حاورالا نأ ىلع ه لدتسا : ربلا دبع نبا لاقو . ىح
 ینح) هلوق . تءاش ثيح حرسآ حا ور الا نأ هاب هنإ كلام لاق اك ىه لب « ةينفآلا قرافت ال | + ال اهدوبق ةينفأ

 هند ی الا ها هللا كمي یتح » كلام نع ىح نب ىح نع لسم ةاور ىف ( ةمايةلا موي هللأ كمع

 ¢ ةباورك هاور مساقلا نبا نأو ىراخبلا ةاورک هوور شكلا نأو 0 كلام با نيب فالتخالا هيف ربلا

 لوألاو « رومالا عجرت هللا ىلأف ۰ هللا ىلا ريمضلا دوم, نأ لمت<و . دعقملا كلذ ىلا هللا كثعبي ىتح ىنعملاو : لاق

 مش حاوزألا نأ ىلع نآرقلا رهاظ لد دقو « مرکسلا نآرفلا ىهاظا فلا# فيعض حاورألا ىف كلامو ربلا دبع نبا هلاق ام (۱)

 اع هنم قب ام وأ ندلا ساسجإو الع ميعنلاو باذملا ضرع نم منام الو « كلذ نم هللا ءاش ام مینلاو باذما نم افانیو هايس هللا دنع

 كيسيف « ابمانم ىف تم مل ىتلاو « اهتوم نيح نفنألا فوت, هللا» ىلاعت هلوق هيلا رادملا ليلدلاو « ةنسلا لهأ لوق وه اک كلذ نم هللا ءاش
 نم منامالو « لاژسلا دنع نفدلا دعب دلا ىلا اهتداعإ ىلع ثيداحألا تاد دقو . 4یمسم لجأ ىلإ ىرخألا لسريو « توما اهیلع ىضق ىلا
 «ةنلأ رجهب قلعت رؤيط لکش ىف نينمؤملا حاورأ نأ حیعصا ثردملا ىف تبثو . هيلع مالسلا تقوك تاق وألا نم هللاءاشي امف هيلإ اهتداعإ

 لعأ هللاو . ثيدحلا . . تءاش ثيح ةنطا ق حرست رضخ ربط فاوجأ ىف ءادهسلا حاورأو



 ةمايقلا موب هيلا ثعبت ىذلا كدعقم اذه : لاقي مث , ظفلب هيب | نع لاس میره ار هی. ما یش

 یراخبلا ظفلک هظفل نکل مساقلا نبا ةياور یثاسنلا جرخ دقو . سم هجرخآ

 ةزانجلا ىلع تلا مالک باپ - ۰

 ىضر یردلتا ديمس ابأ ع هآ ر هيبأ نع ديعس ىلأ دیس نع ثمل ان دح 0 2 نم بس ۳۸۰

 تلاق ةلاص تناك ناف « مهق انعأ ىلع اجرا اچ امتحاف ةزانجلا تعضو اذإ » هيك ه هلا لوسر لاق : لوقب هنع هلا

 لا میت لک اپ وص مش ؟ اهم نورهذآ نأ اهلی اب : ناو هام تفت نون نزن دف نود

 « توسل ناسنالا اممم ولو « ناسنالا
 لبق هيلع مالک_لا مدقت دقو ؛ ديعس ىنأ ثيدح هيف دروآ . اماه دعب ىأ ( ةزانجلا ىلع توملا مالک باب ) هلوق
 نأ رب رک اذه ىف ةكسملا : كيشر نإ لاق « یومدق ةزانجلا ىلع وهو تساا لوق 0 هل مجرت و ۰ باب نيثالثو ةع

 ¢ e بج وم نایب ىلع ثردحلا لاهشالا 6 ةزادلاب ةعرسلا باب 2 ھو املمق ىلا ةجرتلل ةيسانم ىلوألا ةج ربا

 ذئنيح األ ةزانجلا لمح دنع نوكي امن ] ضرعلا ءادتبا نأ نيبي نأ دارآ هنأك البق ی ءال ةبسانم نا هذه كلذكو

 : ا "ىلا نع هنع نا شر ةزيره وا اوت نيالا دالوأ ىف لبق ام بس - ۱
 « ةبجلا لخد وأ رانا نم اباجح هل ناك َث لا ون را نم ”ةئالث هل تام نم »

 كللام ۳ سن نع بیم ی زيزعلا دبع ان ال ام نا ان دح مهار ؛ نب بوقعی اشو - ۱

 الا نجلا اونایی روا ني هلو توت * سم سانلا نم ام » اس هللا لوسر لاق : لاق هنع لا ی

 « مای هتمحر لضفب ةنجلا هنا ”هلحدأ

 ال » لاق نع للا < ىضر ءارتلا حوس هنأ تباث | نب یدع ن رع ةبعش اندح ديلولا وأ اشو - ۸۲

 و ه "نإ » لَ لل ؛لوسر لاق ملل هيلع ماریا قو
 [ ۱۱۹9۰ ۳۲۵۵ : ىف هافرط ۱۳۸۲ ثيدحلا ]

 ةجرم زئانجلا لئاوأ ىف مدقت : رينملا نب نيزلا لاق . نيخلابلا ريغ ىأ ( نیلسلا دالوأ ىف ليق ام باب ) هلوق

 كلذ عازتنا م LR ER اي سس

 عمجأ : ىووذلا لاقو . سو ةحرلا لصأ هلال وه بجح نأب وأ هيأ نع راثلا بجع قابس نركب نم نأ

 ثودحل 3 هيف فقوتو . ةنجلا لهأ نم وهف نيل سلا لافطأ نم تام نم نأ ىلع نيملسملا ءاملع نم هب دتعب نم

 ىنلا لاقف . کردی لو اءوس لمعي مل هل ىبوط : تلقف راصن الا نم ىص یفوت » ظفلب ملم هجرخأ ىذلا ىنعي « ةشلاع

 ةعراسلا نع اها هلعل هنأ هنع باوجلاو لاق . تدا , المآ ةنجلل قاخ هللا نإ < ةشئاع ای كلذ ريغ وأ : قلب
 مهضعب ینن : یطرقلا لاقو . ىت ةنجلا ىف نیلاسلا لافطآ نأ لمي نأ لبق كلذ لاق وأ « ليلد ريغ نم عطقلا ىلا



 ۳۵ ۱ ۱۳۸۵ - ۱۳۸۱ ثيدحلا

 لاقو . هب ”دتعي نم عامجإ دارآ هلماو ۰ كلذ ىف عاجالا قلطأ هناف ديز ىبأ نبا ىنع هنأكو . كلذ ىف فالحلا

 ةر ره ىفأ ثيدح قرط ضعب ىف درو ام ىلا راشآ یراخبلا لعل و . ىوتنا ءايبنالا دالوأ ريغ ىف فالخلا : یرزالا
 تادايز ىف دحأ نب هللا دبع یورو . مهئابآ عم ةنجلا دالوآلا لاعداب حيرصتلا هيف ناف ۰ قأيس اک ه أدب ىذلا

 اونمآ نيذلاو ) أرق مث « رانلا ىف مدالوأو نیکرشلا ناو < ةزجلا ىف مدالرأو نيبلسملا نا » اعوفرم ىلع نع دنسلا

 مل (غا ةريره وبأ لاقو ) هلوق . سابع نبا مزج هبو ةبآلا هذه ريسفت ىف درو ام حصأ اذهو « ةيآلا ( مهتعبتاو
 ظفلب ةريره ىنأ نع نيريس نب دمت نع نوع قيرط نم دمحأ دنع معن هجولا اذه ىلع هثیدح نم الوصوم هرآ

 نم ملسملو ۰ « ةنجلا هتحر لضفب مهايإو هللا امیلخدآ الإ ثنحلا اوغلبي مدلواا نم ةثالث احل توم نيبلسم نم امد

 «ةسذلا ثلخد الإ بسةحتف دلولا نم ةثالث نك ادحال توم ال » اغوفرم ةربره ىنأ نع هيبأ نع ليهس قيرط

 : لاق . معن : تلاق ؟ ةثالث تنفد : ةأ مال لاق مس ىنلا نا » ةريره ىنأ نع ةعرز ىنأ قيرط نم هلو . ثيدحلا

 « هيلع عزم ريب زلل نیا تام » سنأ نع مصاع قب رط نم ةناوع ىبأ حیح ىفو « رانلا نم ديدش راظحب ترظتحا دقل

 اذنك ( هل ناك) هلوق ۰ ءدانلا نم اباجح هل اوناک ثنحلا اوغلو مل دلولا نم ةثالث هل تام نم : قلي ىنلا لاقف

 نم » هلوق طقس ( دلولا نم ةثالث ) هلوق . دالوالا ىأ « اوناك» یپمشکللو ٠ اباجح هل مهتوم ناك ىأ رثك ال

 دلو هل تام نم لضف باب » ىف زيزعلا دبع نع كرا ها دك وم جنبا كود رذ ی ةياور ىف « دلولا

 قوزم نب ورمع قیرط نم ليعامسالا داز ( مهاربا فوت ال ) هلوق . كانه قوتسم هيلع مالكلا مدقتو « بستحاف

 ۱ « مهاربا هنبا ىفوت » ام ىنلا نع هدنسب ةبعش نع ذاعم قيرط نم هلو « مب هللا لوسر نبا » هدنسب ةبعش نع

 ةعضرم ىهف تمضرا دقو ؛ ضلاح لثم ءاهالب عضرم ةأ ما لاقي : نيتلا نبا لاق ( ةنجلا ىف اعضرم هل نا ) هلو

 ىأ ملا حستفب « اعضم » یورو : لاق ( تضرآ امع ةعضرم لک لهذت  یلاعت هللا لاق ٠ لعفلا نم ىب اذإ

 ةروكذملا ورمع ةاور ىو < روما ةياود لر ,آلاو « ىباطخلا هجولا اذه ةباكح ىلا قبس دقو . ىهتنا اعاضرإ
 كب انإ هَ ینلا لوق باب » ىف قوتسم مهار] توم ةصق لع مالكا مدفت دقو « ةنجلا ىف هعضرت اءضرم د

 الوأ هيف فقوت هناکف < ةنجلا ىف مهنأ ىلا اصلا لوقلا راتخا رشي بابلا اذه ىف هل ىراخبلا داريإو « نون ورح

 هب مزج مث

 نكر شما دال وأ ىف ليق ام تيس إي. ۳۲

 سابع نا نع رايج نب دیس نع رشب ىلأ نع ةبعش انربخأ هللا دبع ان ربخأ نابح اشو - ۲۳

 « َنياماع اوناك امم لعأ مهقلخ ذإ هللا : لاقف « نیکر شلا دالوأ نع شب هللا وسر لس » لاق مهنع هلا ىضر
 [1۰۹۷ : ىف فرط _ ۱۳۸۴ ثيدحلا ]

 ةريرهابأ NS هاطع ینربخآ لاق یره*زا ن شا ان ربخآ نالا وأ شرم - ١٠م4

 6 نيلماع اوناك ام عا لا : لاقف نيكرش رشا *یرارذ نع لكَ و "یبنلا لثس » لوقی هنع ا یضر

 [ ۰۰ ۰ 10۹۸ : ىف هافرط - ۱۳۸4 ثيدحلا ]

 یر ريره ىلأ نع نمحرا دبع نب همس ىبأ نع ئرهزلا نع بئذ ىلأ نبا انثدح مدآ انشر - ۸۵



 زتانجلا كانك -۳ ۳:۹

 للك هناسحمب 1 هنر 1 هند 2 اوبا «قرطنلا لع لوب دولوم لک کچ لا لاق : : لاق هع

 ؟ « ءاعدج اف یر له « ةميهتلا جت

 اذه دعب مزج دقو « كلذ ىف افقوتم ناك هنأب اضيأ رعشت ةجرتلا هذه ( نيكرشملا دالوآ ىف لبق ام باب ) هلو

 كيداحأ اضيأ بتر دقو <« هرب رعت ىتأيس اک ةنجلا ىف مهنأ ىلا رئاصلا لوقلا رايتخا ىلع لدي اب مورلا ةروس ریسفت ىف

 ممن وكما حجرملا ثيدحلاب ین مث« فقوتلا ىلع لادلا ثيدحلاب هردص هناف  راتخنا بهذا ىلا ريشي ابيترت بالا اذه
 ٠ ىف همجرخآ دق « سانلا دالوأف هلوح نايبصلا امأو , هقايس ىف هلوق ناف كلذب حرصلا ثيدحلاب ثلث مث « ةنجلا ىف

 ؟ نيكرشملا دالوأو : نیلسلا ضعب لاقف . ةرطفلا ىلع دلو دولوم لكف هلوح نيذلا نادلولا امأو » ظفلب ريبعتلا
 رشبلا ةيرذ نم نيهاللا در تلأس » اعوفرم سنأ ثيدح نم ىلعي وبأ هاور ام هدویو «نیکرشلا دالوأو : لاقف

 اعوفرم سابع نا ثيدح نم لافطالا ماب « نیهاللا » ريسفت دروو . نسح هدانسإ « مهناطعأف مهبذعو ال نأ

 ىف نم هللا لوسر اي تلق » تلاق اتبع نع ميرص نب ةيواعم تنب ءاسنخ قيرط نم دمحأ یورو « رازبلا هجرخأ

 ىف اثیدحو ام دق ءاءاعلا فلتخاو . نسج هدانسا « ةنجلا ىف دولوملاو « ةنجلا ىف ديهشلاو « ةنجلا ىف ینلا : لاق ؟ ةنجلا

 هلقن و ‹ قحإو كرابلا ناو ندالا نع لوقنم وهو « ىلاعت هلل ةئيشم ىف ملأ اهدحآ : : لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه

 سيل و « كلام عينص یضتقموهو : ربلا دبع نبا لاق « ةصاخ رافکلا دالوأ قح ىف یعفاشلا نع « داقتعالا » ىف قبلا

 ىف ةصاخ رافكلا لافطأو ةنجلا ىف نیملسلا لافطأ نأب اوحرص هباعصأ نأ الإ « صوصنم *ىش ةلأ.لا هذه ىف هدنع

 دالوأو ةنجلا ىف نيملسملا دالوأف « مهئابال عبت مهنأ اناث . « نيلماع اوناكام معأ هللا و ثيدح هيف ةجحلاو « ةئيشملا

 ضدالا ىلع رذت ال بر ل ىلاعت هلوقب اوجتحاو ؛ جراوخلا نم ةقرازألا نع مزح نبا هاكحو « رانلا ىف رافكلا

 نم نمؤي نل هنأ و هيلا هللا یحوآ امل كلذب اعد الو « ةصاخ حون موق دارملا نأب هبقعت و ( اراید نيرفاكلا نم

 نم دمحأ یورو« ىبرحلا کس ىفدرو كاذف « مهم وأ مهئابآ نم مهو ثيدح امأو ( نمآ دق نم الإ كمرق

 رانلا ىف : لاق « نيكرشملا دالوأ نعو . ةنجلا ىف : لاق « نيملسملا نادلو نع هِي هللا لوسد تلأس » ةشئاع ثيدح

 « راشلا ىف ممغاضت كتعمسأ تنش ول« نياماع اوناكامب ملعأ كبر : لاق « لامعالا اوكردي مل هللا لوسر اي : تلقف
 ةنجلا نيب خزر ىف نونوكب مهنأ اهئلاث .كورتم وهو ةي ىلوم ليقع ابأ هداتسأ ىف نآل اذج فيعض ثيدح وهو

 هيفو « ةنجلا لهأ مدخ اهعبار . رانلا ام نولخدب تأیس الو « ةنجلا اهب نولخدي تانسح اولمعي مل منال « رانلاو
 دالوأ و اعوفرم ةرمس ثيدح نم رازبلاو یارطللو , ىلعي وأو یسلایطاا دواد وبأ هجرخأ فيعض سنأ نع ثيدح
 م اهسداس . سرشآ نب ةمام نع ىور « ابارت نوريصي مآ اهسماخ . فيعض هدانساو « ةنجلا لهأ مدخ نيكرشملا

 مهنأ اهعباس . الصأ مامالا نع ظفح الو هباحآ ضعیل لوق هنأب ةيمي' نبا هطلغو « دحأ نع ضايع هاكح راذلا ىف

 نم رازبلا هجرخآ « بذع نأ نمو « امالسو ادر هيلع تناك اراخد نف « ران ملل عقرت ناب ةرخآلا قف قوس

 نونجلا قح ىف ناحتمالا ةلأسم تص دقو . لبج نب ذاعم ثيدح نم یارطلا هجرخأو ‹ ديعس ىنأو سنأ ثر دح

 ناب بقعتو « حیجصاا بهذملا هنأ « داقتعالا باک » ىف قپبلا کحو « ةحيح قرط نم ةرتفلا ف تام نمو

 « راذلا وأ ةنجلا ىف رارقتسالا عقی نأ دعب كلذ نأب بيجأو < ءالتبا الو امف لمع الف فیلکت راد تسيل ة رخآلا

 الف دوجبلا ىلا نوعدبو قاس نع فشك موي إل ىلاشت لاق دقو ٠ كلذ نم عنام الف ةمايقلا تاصرع ىف امأو
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 . « دجسي نأ عیطتسی الف « اقبط قفانملا رهظ ريصيف « دوجسلاب نورممؤي سانلا نا  نيحيحصلا فو (نوعيطتسي

 حيحصلا بهذلا وهو : ىوونلا لاق « دلو هل تام نم لضف باب » ىف هيف لوقلا مدقت دقو < ةنجلا ىف مهنأ اهنماث

 لقاعلا بذعي ال ناك اذاو 6 الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انكامو  یلاعت هلوقل ٠ نوقتحلا هيلا راص ىذلا راتخلا

 ثيدحلو , بابلا اذه ىف روكذملا ةرمس ثيدحلو « والا باب نم لقاعلا ريغ بذعي ال ناللف ةوعدلا هغلبت مل هنوكل

 مث . ةقد امهنیب قرفلا فو . كاسمإلا اهرشاع . فقولا ابعسات . ابيرق ىتآلا ةشئاع ثيدحلو « مدقتملا ءاسنخ ةمع

 فو « نيكرشملا دالوأ نع لثس د ةريره ىنأو ساع نبأ ثردح اهدحأ : ثيداحأ هال بايلا ف فنصلا دروآ

 ىبأو دحآ دنع نکل « لئاسلا اذه ةيمسل ىلع قرطلا نم *یش ىف فقأ مو « نیکرشلا یرارذ » سابع نا ةياور

 : تلق د تلاق ابنع سيق بأ نب هللا دبع قيرط نم اجرخأف « ةلئاسلا یه نوكت نأ لمتحم ام ةشئاع نع دواد
 « نيلماع اوناك امب ملعأ هللا : لاق ؟ لمع الب هللا لوسر اي : تلق . مهئابآ عم : لاق ؟ نیلسلا یرارذ هللا لوسد اي

 لَو ىنلا ةحيدخ تل أس » تلاق ةشناع نع ةورع نع ىرهزلا نع ذاعم ىنأ قيرط نم قازرلإ دبع ىودو . ثيدحلا
 دعب هتلأس مث ۰ نيلماع اوناک ام لعآ هللا : لاقف كلذ دعب هتلأس مث , مهئابآ عم م : لاقف « نيكرشملا دالوأ نع

 ذاعم وبأو « ةنجلا ىف : لات وأ « ةرطفلا ىلع مه : لاق ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ]ل لزنف مالسالا كحتسا ام

 هللا ) هلوق . مدقتلا لاكشالا نم ريکا امفار عازنلل امطاق ناكل اذه حص ولو « فيعض وهو مقرأ نب ناملس وه

 لع ىأ : هريغ لاقو . *ىثب مهلع اومكحت الف « مهاقيأ ول ىأ « نيلماع اوناک ام » هلوق ىنعم : ةيتق نبا لاق ( لعأ

 اودر ولو ) هلوق لشم ۰ نوكي فيك دجوول 20 *ىش لعب ربخأ وأ نولمعيف نوعجري الو اثیش نولمعي ال مہنآ
 نبا عمسي مل : ( هيبفت ) . لمعي مل ام ىزاج ال دبملا نآل ةرخآلا ىف كلذ نوزاجب مهنأ درب مل نكلو ( اردامل

 ىف لوقأ تنك : لاق سابع نبا نع رابع ىنأ نب رابع قيرط نم دحأ كلذ نيب « لب ىنلا نم ثيدحلا اذه سابع

 لاق هنأ قلي ینلا نع ىنثدخ هتيقلف ۰ لي ىنلا باحصأ نم لجر نع لجر ىنثدح ىتح < مهم مث : نيكرشملا دالوأ

 لوألا لوقلا عفدب اضيأ اذهو . یتا لوق نع تكسمأف « نيلماع اوناكامب لعأ وهو مهقاخ وه « مج لعأ مچ »

 یبا نع مامه قيرط نم ردقلا ىف ىتأيس اک بابلا ثيداحأ ىناث نم فرط وہف ةربره ىبأ ثيدح امأو . هانيكح ىذلا

 اذكو « نيلماع اوناک ام ملعأ هلا : لاق ؟ ريغص وهو تومب نم تيأرفأ ٤ هللا لوسز اب : اولاق د رخآ قف « "ةريره

 فالو « كلذ لبق تام ول تيأرأ هللا لوسر اي : لجر لاقف » ظفلب ةر ره ىنأ نع حلاص ىلأ قيرط نم لسم هجرخآ

 نبا نع هبقع دواد وبأ جرخأو « مامه ةياور وحن ةر ره نآ نع جرعالا نع دان زلا ىلأ نع كلام قيرط نم دواد

 « هنارصني وأ هنادوهب هاوبأف » هلوق ىنعي ثيدحلا اذ انیلع نوجتح ءاوهالا لهأ نإ هل ليقو اكلام تعمس بهو

 رطف هللا نأ ىلع اولدتسا ردقلا لهأ نأ كلذ هجوو . « نيلماع او ناک ام لعأ هللا » هرخآب مهلع جتحا : كلام لاقف

 وهف « لعأ هللا » هلوقب مهلع درلا ىلا كلام راشأف « ءاوبأ رفاکلا لضي امئاو ادحأ لضب ال هنأو مالسالا ىلع دابعلا

 لاق مث نمو « مهتالغ هركني ىذلا علا مدقت ىلع ليلد وف « ةرطفلا ىلع مهداحيا دعب هيلا نوریصب امب عي هنأ ىلع لاد

 همبأتو « ىرهزلا نع بئذ ىبأ نبا هاور اذكم ( ةءلس ىبأ نع ) هلوق . اومصخ معلا اوتبثأ نإ ردقلا لهأ : یمفاشلا

 « سوي نع بهو نياقيرط نم لسم هجرخأو « هزء كرابملا نب هللا دبع قيرط نم باوبأ لبق مدقت اك سنوي

 )١( ءىعلا لب + ةخسل ىف ٠
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 « تایرهرلا د ىف لهذلا هجرخأو « ةءلس ىلأ لدب بیسلا نب ديعس نع یرهزلا نع هایورف رمعمو یدمب زا امیفلاخ و

 نع بیعش قبرط نم اضیآ مدقت دقو « ةريره ىلأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع یرهزلا نع یعازوالا قیرط نم

 ىضتقي لسم عینصو , ةملس ىلأ قي رط حيجرت ىضتقي ىراخبلا عينصو . ةطسأو را ذ ريغ نم ةريره ىلأ نع ىرهزلا

 نب رفعج هب حرصو « مدآ ىنب نم ىأ ( دولوم لک ) هأوق ۰ ىلهذلا مزج كلذبو « یرزلا نع نيلوقلا حيحصت

 نمحرلا دبع نع ىطساولا دلاخ هاور اذکو « ةرطفلا ىلع دلوب مدآ ىنب لک » ظفلب ةريره ىفأ نع جرعالا نع ةعيبر

 عقي دولوم لك نأ ىضتقي هنأب بيكرتلا اذه لكشتساو « رباا دبع نا اهركذ جرعالا نع دان زلا أ نع قححإ نبا

 نأ بکرتلا نم دارملا نأ باوجلاو « ءىش هل عقب الو السم رمتسب مهضعب نأ ضرفلاو « ركذ ام هريغو ديوهتلا هل

 ىلع رمتسا ببسلا كلذ نم لس ناف « ىجراخ بب لصح ام ] لب  هعبط ىضتقمو دولولا تاذ نم سيل رفکلا

 فصولا ممعت هرهاظ ( ةرطفلا ىلع دلوب ) هلوق . ىتأيس اك ةرطفلا ليوأت ىف حيحصلا بهذملا ىوقي اذهو . قلا
 لسو « « ةرطفلا ىلع داوي الإ دووم نم ام » ظفلب ةمدقتملا سنوي ةياور هنم حرصأو « نيدولوملا عيمج ىف روکذلا

 قو« « هناسل هنع ربعي ىح ةرطفاا هذه ىلع الإ دلوب دولوم نم سيل , ظفلب ةربره ىلأ نع حلاص ىبأ قيرط نم
 « مومعلا یضتقی ال هنأ موق نع ربلا دبع نبا كحو . « ةلملا ىلع وهو الإ دولوم نم ام » هجولا اذه نم هل ةباور
 : اذه ىلع را رب دقتف « اميد ىلا هالقن مالسالا ريغ ىلع ناوبأ هل ناكو ةرطفلا ىلع دلو نم لك نأ دارلا امو

 ىف ینکیو . هيلع هب مكح ام ىلا هغولب دنع ريصي مث هنادو, امهئاف الثم نایدو هاوبأو ةرطفاا ىلع دلوب دولوم لك
 دقو « ةرطفلا ىلع دلوي مدآ ىنب لک » ظفاب ةعبب ر نب رفعج ةياور اهْنم حرصأو . ةمدقتملا خاص ىبأ ةياور مهلع درلا

 نسحلا نب دمع لأس هنأ ديبع وأ ىكحو « ةريثك لاوقأ لع ثيدحلا اذه ىف ةرطفلاب دارملا ف فلسلا فلتخا

 وبأ لاق . داوجلاب مالا لبقو « ضن ارفلا لزتت نأ لبق مالسالا لوأ ىف اذه ناك: لاقف كلذ نع ةفينح ىنأ بحاص
 امهنأ كحلا ىف عقاولاو . ءاثرب مل الثم هاوبأ هدوهي نأ لبق تاف مالسالا ىلع دلوب ناك ول هنأ ىنع هنأك : ديبع
 كلذلف . ایندلا ماكحأ يلع هلح هنأ هابتشالا ببسو . هريغو ربلا دبع نبا هبقعت دقو . مكحلا ريغت ىلع لدف هناثري
 روشأو . ايندلا ماكحأ تايثإ هب درب لو « مالا سفن ىف عقو ام ىنلا نم رابخ] هنأ قحلاو . خسنلا هيف ىعدا

 ليوأتلا معلا لهأ عمجأو . فلسلا ةماع دنع فورعملا وهو : ربا دبع نبا لاق « مالسإلا ةرطفلاب دارملا نأ لاو لا

 ثيدح رخآ ىف ةربره ىبأ لوقب اوجتحاو « مالسالا ( اهلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف إل ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع

 هير نع هيورب امف علي ىنلا نع راح نب ضايع ثيدحبو < املع سانلا رطف ىنا هللا ةرطف إل متئش نإ ارقا : بابلا

 هافتح ١ هيف دازف هريغ هاور دقو . ثيدحلا « مرد نع نيطايشلا مبل اتجاف ٠ ملک ءافنح یدایع تقلخ یا و

 اهنأ لعق « اهموزاب هيبن مآ دقو « حدم ةفاض) اهنآل ( هللا ةرطق ) ىلاعت هلوقب نيرخأتملا ضعب هحجرو « نيملسم

 ( هللا ةرطف إل امقذسم ىأ ( افينح إل هتعاطل ددس ىأ ( نيدلل كبجو متأف إل هلوق : ريرج نبا لاقو . مالسالا
 دقو . مزلا ىأ « ردقم لعفب بوصنم وآ « لوألا لعفلا هيلع لد یذلا ردصلا ىلع بوصنم وهو « هللا ةغبص ىأ

 ةروس ريسفت ىف ىتأيسو « مالسالا ةرطف ىلع دلو هنأ لجأ نم : دولولا ىلع ةالصلا ف ىرهزلا لوق باوبأ لبق قبس

 لدتسا و . همالساب کح نارفاك امهو هاوبأ تام نم : دحأ لاق دقو « مالسالا ةرطفلا نأب فنصلا مزج مورلا
 حب الو < هفاقرتسا حصي ال نأ مزاي ناك هنأب مهضعب هيقعت و ٠ مالسالاب ةرطفلا رسف هنأ يلع لدف بابلا ثيدح
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 . اينالا ىف ماكحألا نايبل ال ء مالا سفن ىف وه ام نايبل قيس ثيدحلا نأ قحلاو . هب وبأ دحأ لس اذا همالساب

 ةريثك ةبوجأ دمحأ نع ءاج دقو : مةلا نبا لاق . مالسالا ةرطفلاب دارملا نأ دمحأ ىلوق رخآ نأ رصن نب دمحم کحو

 وأ یورو . سم وپف نيرفاكن يوبأ نيب نكي مل اذاف هوا هرفکب ك< اغ] لفطلا نأ ىلع ثيدحلا اذ امف جت

 ( لب اولاق مکبرب تسلآ ١ لاق ثيح دبعلا مهلع هللا ذخأ ثيح كلذ نأ دارملا : لاق هنأ ةبلس نب دامح نع دواد

 وهو « دمحأ نع نيتياورلا یدح] نع ءارفلا نب ىلعي وبأ هلقنو © نون نعو ىعازوألا نع بلا دبع نبا هلقو

 سن وب قيرط نم بابلا ثيدح رخآ ىف « ىصلا مالسا باب » ىف قبس دقو « ةطب نبا هرکذو هنع یومیلا هاکح ام

 لب كلذك سيل و « عوفرملا ثيدحلا نم هنأ هرهاظو ( میل  هلوق ىلا - املع سانلا رطف ىتا هلا ةرطف إل لوقي م

 ةريره وأ لوقي مث د هظفا و یرهرلا نع ىديبزلا قيرط نم لسم هنيب ۰ را ىف جردآ ةر ره ىلأ مالک نم وه

 اهدحآ : هجوآ نم ةبلس ن.داح هلوأ ام یوقب ثيدحلا اذه بقع ةيآلا هذه ركذ : ىبطلا لاق « مش نإ اوءرقا

 متأف ) هلوق ىف رومأملا ىنعمو م هللا ةرطف ) ىلاعت هلوق وهو دوبعم ىلا ةراش] « ةرطفلا ىلع » هلوق ىف فيرعتلا نأ

 نيالا ) هلوق ىف« نبدلا » و ةرطفلا لدب « ةللا » ظفاب ةءاورلا دورو اناث . ميدقلا دهعلا ىلع تبثا ىأ € كبجو

 هيبشتلا الاث . مدقتلا ضايع ثيدح هديؤيو < افينح مهار ةلم اق انيد ) ىلاسعت لاق « ةلما نيع وه € افینح

 ىف ىدحلا نم سانلا نكمت دارملاو : لاق ۰ سوسحا اذه خلبم نایبلا ىف عقب هدوهظ نأ ديفيل نياعملا سوسحماب

 اذه نسح نآل « اهريغ ىلا ابقرافب لو اهموزل ىلع رمتسال ابماع ءرملا كرت ولف « نيدلا لوبقل ؤيهنلاو « ةلبجلا لصأ

 « مهفملا » ىف ىطرقلا لام اذه ىلاو . ىهتنا ديلقتلاكة يرشبلا تافالا نم ةفآل هنع لدعي امن و « سوفنلا ف تباث نيدلا

 « تاعومسملاو تايئرملل ةلباق مبعاسأو مهنيعأ قلح ا , قلا لوبقل ةلهؤم مدآ ىنب بولق قاخ هللا نأ ىنعملا : لاقف

 اذه ىلع لد دقو « قلا نيدلا وه مالسالا نيدو « قلا تكردأ ةيلهآلا كلت ىلعو لوبقلا كلذ ىلع ةيقاب تماد اف

 نم اثير ناك كلذك كرت ولف ‹ ةقلخلا لماک دولا دلت ةميهلا نأ ىنعي « ةميهللا جتنن ايو لاق ثيح ثيدحلا ةيقب ىنعملا

 لاقو . لعأ هاو حضاو هبجوو عقاو هيبشت وهو , لصالا نع جرم الثم هنذأ عطقب هيف اوفرصت مهنكل « بيعلا

 مج رخأ هاو ) لوقي هللا نال « نيدلا لمي همآ نطب نم جرخ هنأ « ةرطفلا ىلع دلوب د هلوقب دارملا سيل : مقلا نبا

 ةرطفلا سفنف ۰ هتبعو مالسالا نيد ةفرعل ةيضتقم هترطف نأ دارلا نکل و م اثیش نوبلعت ال کتاپمآ نوطب نم

 ناج ري ثیحم الثم نیوب لا ديوهتب ريغتي ال هنال « كلذل ةرطفلا لوبق درجم دارلا سيلو « ةبحاو رارقإلا مولتست

 نع لدعي مل ضراعلا مدعو ىلخ ولف « ةيبوبرلاب هرارق] ىلع دلوب دولوم لك نأ دارلا امتإو « لوبقلا نع ةرطفلا

 تبش مث نمو « فراصاا هنع هفرصي ىح نبللا عاضترا نم هندب منالي ام ةبح ىلع دلو هنأ اک « هريغ ىلا كلذ

 اهنم : هريغو ربلا دبع نبا اهركذ رخأ لاوقأ ةلأسملا قو. لعأ هقاو . ايؤرلا ليوأت ىف هابإ تناكلب نيللاب ةرطفلا

 ىلع دلو السم ريصي هنأ هللا لع نف « ةداعس وأ ةواقش نم هيلا ريصي ام ىلع دلو هنأ دارملا نا : كرابملا نيا لوق

 نكي مل كلذكن اكول هنأب بقعتو . ملعلاب ةرطفلا لوأ هنأ كف  رفکلا ىلع دلو ارفاک ريصي هنأ هللا لع نمو « مال-الا

 نأ اهنمو . ةميهللا لاح لیلا ىف ىنانيف اماع دلو ىلإ ةرطفلا وه ام هب العف امهنال ینعم « لا هنادوج هاوبأف » هلوقل

 اهولاقف ةداعسلا لهأ امأ < لب ) اءيمج اوت ةيرثلا نم قاثیلا ذخأ ايلف « راكنالاو' ةفرعملا موق قلخ هللا نأ دارلا

 « هحجريو ینعلا اذه ىلا بهذي هيوهار نب تل تعمس :رصن نب دمت لاق و. اهرک اهولاقف ةواقشلا لهأ امأو ۰ اعوط

 یرابلا حش + ۳ ج۳۲ ب م



 زانم لا باتک - ۳ ۱ ۳۹۰

 تاكو + هدنسب مو یدسلا نع الإ قاثيلا ذخأ دنع لیصفتاا اذه فرعب ال هناف < حب لقن ىلا جاتح هلأب بقعتو

 ارفك فرعي ال الاس دوب ىأ ةقاخلا ةرطفلاب دارملا نأ اهنمو . هخيش نع ملا نبا ءاكح < تايليئارسالا نم هذخأ

 ثيدح فلاخي الو ةميهلاب ليثقلا قباطي هنإ : لاقو بلا دبع نبا هحجرو« فيلكشلا غلب اذإ دقتعي مث ءاناعإ الو

 لع ليدبتلا لاوحأ ىف رصتقی مل كلذكناكول هنأب بقعتو « ةماقتسا ىلع ىأ ( افينح  هلوقب دارملا نال ضايع

 ةرطفلا ىف ماللا نأ : مهضعب لوق اهتمو . ىنعم ةآلاب.ةريره ىبأ داهشتسال نكي مو  مالسالا ةلم نود رفکلا للم

 « خلا هنادوجي هاوبأف » هلوق نأ حيحصلا بمذلا ديؤيو . هلبق ىذلا ىف رکذام بقعتم وهو « هءوبأ ةرطف ىأ دهمل

 « ةرطفلا نع ةجراخ ءايشأ يلع فقوتم الثم ةيدوملا لوصك اهجوم عنمب ام ركذ لب . طرش ةرطفلا دوجول هيف سيل

 نوجتعب اوناک ةيردقلا نأ ثيدحلا اذه ىف ةرطفلا ىنعم ىف ءاملعلا فالتخا ببس : مقلا نبا لاتو . مالسالا فال

 ليوأتي مهتفلاخع ءابعلا نم ةعاج لواخ « .هثادحإ سانلا أدتبا ام لب هللا ءاضقب اسل ةيصعملاو رفکلا نأ لع هن
 ظل نم اومهفي مل مهنأ ىلع لدن فلسلا نع ةلوقنلا راثآلا نال « كلذل ةجاح الو < مالسإلا ىنعم ريغ ىلع ةرطفلا

 ىلع لوم « حلا هنادوبي هاوبأف ه هلوق نا « ةيردقلا بهذم ةقفاوم كلذ ىلع اهل نم مزلي الو « مالسإلا الإ ةرطفلا

 هلوق ٠ « نيلماع اوناک ام للعأ هللا ١ ثيدحلا رخآ ىف هلو كلام مملع جتحا مث نمو ۰ ىلاعت هللا ريدقتب حقي كلذ نأ

 نف كلذ ررقت اذإ ىأ « ردقم طرش ءازج وأ ةيببسلا وأ بيقعتلل اما ءافلا : یبطلا لاق « دولوملا ىآ ( ءاوبأف )

 . امہکح هکح نوكي نأ ىضتقي نيدلا ىف امل اعبت هنوكو , هيف امهيغرتب وأ هاب امبميلعتب ام] هيوبأ بسب ناک ریغت
 ۱ دمحأ لوق وه اک نيرفاك هاوبأ تومي ىذلا لفطلا مالساب كح نمل هيف ةجح الف ء بلاغلا ركذلاب ناوبآلا صخو

 ىأ ( ةميهلا جنت ةميملا لثك ) هلوق . ةمذلا لهأ لافطال ضرعتلا مدع ىلع مهدعب نمو ةباحصلا لمع رمتسا دقف

 نم لاح « اک د هلوق : ىيطلا لاق ۰ ءقمیج ةميهلا جتن اك ظفلب مدقت دقو ةيا ومغملا ىلع بصنلاب ةيناثلا ةميولاف امدلت

 نأ دعب تعدج ىلا ةميهلاب امبشت ةرطفلا ىلع قلخ نأ دعب دولولا ندوب ىأ « هناد”وب » ىف بوصنملا ريمضلا

 تعزانت دقو : لاق « ةميلسلا ةميبلا مرييغت لثم ارييغت هناريغي ىأ فوذع ردصم ةفص وه وأ « ةميلس تقلخ

 لهأ لاق « مج اهدمب ةانثملا حتفو نونلا نوكسو هلوأ مضب ( جتتت ) هلوق . نيريدقتلا ىلع « اك » ىف ةثالثلا لامف الا

 ةياوزلا ىف داز « اجاتتإ ابجتني هتقان لجرلا جتنأو ةانثملا حتفب جتتت هلعاف مسی مل ام ةغيص ىلع ةقانلا تجتت : ةغللا

 ؟ ( ءاعدج ابف ىرن له) هلوق . اهئاضعأ عامتجال كلذ تيمس « ءىش اهندب نم بهذي مل ىأ « ءاعمج ةميهب و ةمدقتلا

 لاق املا رظن نم لك نإ ىأ دیک أتلا عون هيفو « كلذ ابقح ىف الوقم ةميلس ىأ لاخلا عضوم ىف وه : یبطلا لاق

 نع میم ببسب ناك رغكلا ىلع مهميمصت نأ ىلا ءاع] هيفف « نذالا ةعوطقلا ءاعدجلاو . ا!هتمالس روبظا كلذ

 . ءىثلاب طلا هب دارلاو ساسحإلا نم وهو « ءاعدج نم امف نوسحت له » ظفلب ة.دقنلا ةياورلا ىف عقوو . قحلا

 ليدبت ال ) هلوق ىنعم نأ مورلا ةروس ريسفت ىف ىتأيسو . كلذ دعب اهلهأ ابعدحي او اف عدج ال دلوت اهنأ ديرب

 لمج هنأ ىوارضحلا ماشم نبا نع «یتغل » ىف ماشه نبا ركذ : ( هیت ) . كلذ هبجوتو هقلا نيدل ىأ < هللا قلخل
 امه ءاوبأ نوکی ىتح ةرطفلا! ىلع دلوي دولوم لك » ظفلب هرکذف < ءانثتسالل « ىتح » دورول ادهاش ثيدحلا اذه

 ىح كلذ ىلغ رمتسيو ةرطفلا ىلع دلوي ىأ انذ> هيف نأ ىلع هجرخ نأ كلو : لاقو « هنارصتیو هنادوج ناذللا

 ينعم «دلوي » نخ هنأ ىلا رخآ عضوم نإ« ىنغملا د بحاص لامو . ىهتنا اماب ىلع ةياغلل ن تف ىنعي ۰ نوکی



 ثیدحا ۱۳۸۱ ۲۵١

 الإ دلوت ةمسن تسيل » ظفلب عيرس نب دوسالا قيرط نم هيودرم نبا ریسفت ىف ثيدحلا تدجو دقو « الثم أشني
 ىذلا ظفلاو . روكذملا لاتحالا ديؤي وهو . ثيدحلا « !مناسل ابنع نيبي ىتح اهلع لازت اف « ةرطفلا لع تدلو

 سوم ب ىح » ةياور ىف مدقت اک لسم دنع الإ , امهریغ الو نیحیحصلا ىف هرآ مل ىوارضخلا هقاس

 نع یدییزلا نع برح نب دمت نع دیبع نب ریثک قیرط نم ثيدحلا درو لسم م ىلع هجرختسم ىف معن ابآ تدجو

 اذكو . ثيدحلا « هناد"وب هاوبأ نوكي ىتح « ةرطفلا ىلع دلوب الإ مدآ یہ ىف دلوب دولوم نم ام » ظفلب .ىرهزلا

 دولوم نم ام » ظفلب برح نب دمج نع ديلولا نإ بجاح نع لاسم دنع وهو « هجولا اذه نم هيودرم نبا هچرخآ
 ثددحلا « هنادوم هاوبأ , ةرطفلا ىلع دلوب الإ

 نع ماجر أ انن دخ مزاح نیریرج انمدح ليعامسإ "نم یسوم شرم - ۱۳۸۰ * تسیساپ - ۳

 ؟ یو دليلا "کشم ئأر نم : لاقف هبجتوب انيلع لبقأ ةالص لص اذإ مولا ناک» لاق بّنج نب ةرمت
 : لاق . ال اقا کنم یار له : لاق نو 0 | ءاش ام لوقف ءا دحآ یار ناف : لاق

 اف لجرو نسلاج لجراذف « ةسّدقلا ضرألا ىلا یناجرخف یدیب اذَخأف «ىنايثأ نيلجر ةليللا تيأر لكل

 ون عیب یتح - هقذش ىفهلخدي د ىموم نع انباحصأ ضب لاق - یدک نم بوكو دي

 انئلطناف . قلطنا : الاق ؟ اذه ام : تاق . تا یا یو قد ملودی لب

 ۳ اذاق « هَسأر هب خدشیف « ةرْخَص وأ بهر لع من لو « افق ىلع عسیطفم لج ىلع اتيت تح

 « هب ر ضف هيلإ الف «وهاک هسأر ةاعو نام متلي , ىقح اذه لب مجرب < الف ذیل هيلإ یلطناف « هرکی ا هدهدن

 آرا هتحن و او هلقسأو ی هالعأ رولا لثم بل ۶ ىلا ادقلطناف . قلطنا : : الق ؟ اذه نم : تلق

 ا لا 3 رء هاسنو لاغر ۳ اجر تدخ اذاف « اوج رخ نأ داك تح اوعفترا برتقا اذاف

 لق-ةزاجح هی نيب لج رها ا اق 1 هيف ٤ مد نم ۳ : ىلع ان ىتح انلطناف . قلطنا : الاف

 دارآ اذاف « را ىف ىذلا لُجرا لبق - بر را طش ىلعو : مزاح نب ےک نع رد رج نب بهو ديزي 2

 . ناك اک حریف رجح هيف ىف یر جرخيل ابا ا تی هدرف هيف ىف رجح لجرا یر جرم نأ

 خيش اس ینو « ةميظع 3 ةرحش امف ءارضخ ةضوَر ىلا انيجتنا یتج انقلطناف . قلطنا :الاق ؟اذهام : تاقف

 طق را ارا ينالخذأو ةرحشلا ىف ىب ادعصف « يان هب دب نيب ةرحشلا نم بي لز اذإو « نایبصو

 یه ارا الَحدأذ ةرجشلا ىب ادوصف اهنم ناجا 9 2 ناسراو ”بابشو خویش "لاجرا من ؛ اینم نسحا

 ارا م : الاق . ترا ىنريخأف لیلا ینا : تاق. بش ويش ان « لضفأو نسحأ

 هتبأر يذلاو . ةمايقلا موب ىلإ تب ارام هب متسیف «قافالا ر علت ۳ هنع للتحف ة 1 دکل تدح با ذکن 4 هئدش



 انج لا باتک - ۳ ۱ ۲

 ىذلاو . ةمايقلا موي ىلا هب لتفی « راهنلاب هيف لمعي او لیلاب ”هنع ماف « نآرقلا هللا هملع لُجرف ُهسأر خش

 السلا هيلع” هارب ةرجشلا لصأ ىف ٌيشلاو . بترا ولك ۲ ربنلا نهی ىذلاو ةان زا ف بقا ىف هتيأر

 . نينمؤملا ةماع راد تلخ ىتلا ىلوألا هاو . رانلا ن زاخ كلام رانا قوب ىذلاو . سانا دالوأ لوح ناییصلا و

 "لثم قوف اذاف یمأر تعفرف . كَسأر "مفزاف . لیئاکیم اذهو « "لي ربج ناو . ءادجشلا رادف الا هذه امآو

 تاکتسا ولف « AI مع كال قب هنا : الق . یلزعم لخدأ یناعد : تلق . تلزم َكاذ : الاق « باحکلا

 « تا زنم تبثأ
 نم رهاظ هب ثيدحلا قلعت و « هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاک وهو « رذ یی الإ معي تبث اذك ( باب ) هلو

 هيبنتلا مدت دقو « سانلا دالوأ هلوح نایبصلاو , مهار] ةرجشلا لصأ ىف خیشلاو » روکذلا ةرمس ثيدح ىف هلوق

 ةتسقب ىلع مالکلا ىقأيسو « نيكرشملا دالوأو : لاقف ؟ نیکرشلا دالوأو اولاق د ةداءزب ریبعتلا ىف هدروآ هنأ ىلع
 لاق ٠ هدسب مئاق لجدو سلاج لجر اذا ( قب رطلا هذه یف هلو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ريبعتلا باتک یف قوتسم ك ثر دملا

 ةياور ىف عقوو ٠ مقتسم قايس وهو رذ ىفأ ةءاور ىف اذك ( هقدش ىف ديدح نه بولک : یسوم نع انبامصأ ضعب

 نب سابعلا نع « ريبكلا مجعملا » ىف هجرخآ ىناربظلا نأ الإ هب دارملا فرعأ مل مهملا ضعبلاو . كلذ فالخم هريغ
 ۰ « لح .رم بالك هديب , هيفو هلبق تيدح لثم هلوطب ثيدحلا ركذف ليعامسإ نب ىموم نع ىطاقسالا لضفلا

 مزاح نب ريرج نع ريرج نب بهوو ديزب لاق . رها طسو ىلع مات لجر هيف مد نم رهن ىلع انينأ تح ) هيف هلوق

 نوراه نبا وهو ديزب ثيدح اماف < اضيأ رذ ىلأ ةياور ىف تبث نيذه نع قيلعتلا اذهو ( لجر ربنلا طش لعو

 بهو ثيدح امأو « لجر رهنلا طش ىلعو « لجر هيف مد نم رهن اذاف » هيفو هلوطب ثددحلا قاف هنع دمحأ هلصوف

 مات لجدو مد نم رہن ىلا ىهتني ىتح » هيفو هلوطب ثيدحلا قاسف هقيرط نم هحيحص ىف ةناوع وبأ هلصوف ريرج نبا
 0 راصتخاب نکل بهو قي رط نم لسم دنع ثيدحلا لصأو : ثيدحلا « ربنلا "یطاش ىلع متاق لجرو هطسو ىف

 .رم طقف فاقلاب « اوقترا » ىديملا عج ىف عقوو ¢ ةلمبملا نيعلاو ءافلاب هيف اذك « اوعفت را اذإ » همف هلوقو

 دوعصلا وهو ءاقترالا

 نينثالا موب توم اپ - ٤

 تلخد » تلاق اهنع 1 يفر ةشئاع نع هيبأ نع ء ماشه نع يقف انتدح دا نب ماش - ۱۳۸۷

 ابف سبل ةيلوُحَس ضیب باوثأ ةثالث ىف : تلاق بیل نفك م ىف : لاق نع 4 نا یفر ركب ینا لع

 ؟ اذه موي أف : لاق . نيتثإلا موي : تلاق ؟ ج هللا لوسر قوت موی ىأ ىف : اهل لاقو . ةماع الو مي

 نم عذر هب 2 هيف ضرك ناك هيلع بوث ىلإ رظعف . ليلا نيبو ینیب امف وجرآ : لاق . نينثالا موي :تلاق

 *قحأ ىلا نإ : لاق . تل اذه نإ تلق . اهبف ینونفکف نيبوث هيلع اوديزو اذه ىبوث اوليغا : لاقف نارفعر

 « حبصب نأ لبق نفذو « هائالل ةليل نم ئسمأ تح فوتب رف . ةلبملل وه امن « تّلا نم ديدجلاب



 ۱ of) ۱۳۸۷ ثيدحلا

 ف نکلا <« رامتخا هيف دحال سيل تولا تقو نيعت : ريثملا نب نيزلا لاق ( نينثالا موي توم باب ) هلوق

 ىذلا رجلا نأكو . هداقتعا ىلع بی ةباج الا هل لصحت مل نف كربلا دصو#ل هللا ىلا ةءغرلاك لخدم هلوصح ىف بيدا

 6 .هريغ ىلع هحیچ رت یا راشأو 3 هطرش قفاو ام ىلع رصتقاف یراخبلا دنع حصي مل ةعجلا موب توملا لضف ىف درو

 ةمملا موب توم سم نم امد اعوفرم ور نب هللا دبع ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ هيلا راشأ ىذلا ثيدحلاو

 هدائسإو هوحن نسأ ثيدح نم ىلعي وبأ هجرخأو « فعض هدائسإ فو «ربقلا ةنتف هللا هاقو الإ ةعجلا ةليل وأ
 هجولا اذه نم « جرختسملا » ىف معن وبأ داز « اهابا ىنعت ( ركب ىنأ ىلع تلخد : ةشئاع تلاق ) هلوق ٠ فعضآ

 چیه جیه تلقف « توملا هب تيأرف د

 قوفدم ةرم ىف هناف اعتقم هعمد لاز ال نم

 . ثيدحلا « موي ىأ ىف- لاق مث  ةيآلا ( قحلاب توملا ةركس تءاجو ) ىلوق نکل و « اذه لوقت ال : لاقف
 مك ف )ەلۋ اهئاكب ةياكح مجلاب « جيه د د املوقو . ماشه نع ةماس ىنأ نع ةدرفم دعس نبا ایجرخآ ةدايزلا هذهو

 اهل رکذ : ليق « متافکل مدقم لومعم «ک ىف » هلوقو ؟ هيف مع ینلا متنفک ابو ؟ ىأ ( لب ینلا منفک
 هت ءادب ىف هرکدام فمي هنأ لعب اع اهل افاطتتسا و « هدقف ىلع ربصلل |4 ةئطوت ا

 نأ لمتحو , دلا ترق ماع لأسم شک یا نوکی نأ دعیب هنال « اهلع مظملا مغلا لاخدإ نم كلذب اهل
 اضيأ هنایسنف مويلا نييعت امآ و .ةعيبلا مأب هلاغت ةتشال كلذ رضح مل هنآل « هتقيقح ىلع نفکلا ردق نع لاوسلا نوكي
 مالكلا مدقت دقو . ءاثالثلا وأ نينئالا موي'تام له ددرتلا لصع نأ نكميف « ءاعبرالا ةليل نفد قم هنآل لمتحم
 موي تلق » كلذ دعب اضوقو ۰ نینئالا موي ىف ىأ بصنلاب ( نينثالا موي تلق) هلو ٠ ل
 دعس نالو « لیلا » یلمتسلا ةياور ىف ( لیلا نيبو ىنيب امف وجدأ ) هلوق . نينثالا موي اذه ىأ عفرلاب « نينثالا

 ىدامج نم نولخ عبسل نينثالا موي لستغا هنأ ركب ىبأ ضم ءدب لوأ » ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا قيرط نم
 ثالث ةنس ةرخالا ىداج نم نيقب نامل ءاثالثلا ةليل ءاسم تامو . اموي رشع ةسسمخ م « ادراب اموب ناكو « ةرخالا

 هيف بغريو كلذ بح ناك هنأ عم نينئالا موي نع هنافو رخأت ىف ةمكملا نأ ىلا ريذملا نب نيزلا راشأو « ةرشع
 . إب هللا لوسر هيف ضبق ىذلا تقولا نع ةرخأتم هتافو نوكت نأ بسانف مس تلا دعب ملا ىف ماق هنوكل
 دعس نبا داز ( نيبوث هيلع اودزو ) هلوق 1 و ب دع ةلموملا نوكسإ ( عدد هب هب ) هلوق

 رذ ىنأ ريغ ةباور ىفو « هيلع ديزملاو ديزملا ىأ ( امبف قونفكف ) هلوق ٠ ل
 الأ , دعس نبا دنع ةيواعم يآ ةءاور یو « ديدج ريغ ىأ ماللاو ةمجعملا حتفب ( قلخ ) هلوق ٠ ةثالثلا ىأ « امف د
 كلذ دعب هلوق هد ويو . نافک الا ىف ةالاغملا مدع یرب ناك ركب ابأ نأ هرهاظو « « ال: لاق ؟ املك اددج ابلمجت
 هضراعب الو « اعيرس بلسي هناف نفکلا ىف اولاغت ال ه اعوفرم ىلع ثيدح نم دواد وآ یورو « ةلملل وه اما د

 ىلع ةالافلا لمحو ةفصلا ىلع نيسحتلا لمح امهنبب عمجي هنأف « لسم هجرخأ نفكلا نيسحتب مالا ىف رباج ثيدح
 بوثلا كلذ راتخا نوکی نأ لمحو « قيدصلا لء اک عبتا هكرتب ىصوأ اذاف ۰ تيملا قح نيسحنلا ليقو . نقلا
 هاورام هديتي و . هيف ديعت وأ هيف دهاج ناك هنوكل وأ « هلع ىنلا نم هيلا راص هنوك- هب كربتلا ن نم هيف یعل هنیعب

 . , امهف ىلصأ ت تنك نذلا ؟ ادب هات ی هک دو رک آل لاق ركب ىبأ نب دمع نب مساقلا قیرط نم دعس نبأ
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 . ليلا هب مزج : تلق . اهرسكو ابحتفو ملا مضب یود : ضايع لاق ( ةلهملل ) هلوق . نفکلا ىأ ( وه امنا هلوق
 نأ لمتحو . دیدصلا انه دارملاو . تيزلا ركع مضلابو « لبقلا حتفلابو . دیدصلا رسكلاب وه : بيبح نا لاقو
 ديرب نمل ديدجلا نإ ىأ لبقلا اذه ىلع « ةلبملاب » دارلا نوکی نأو ۰ ديدجلا ىأ ء وه امنإ » هلوقب دارملا نوكي
 ةرمع ةطيرو ءاضیب ةطير ىف ركب وبأ نفك » لاق ركب ىبأ نب دمع نب مساقلا لوق هديؤي و . رہظآ لوالاو « ءاقبلا
 «بارتلاو لبملل وه امل, رخآ هجو نم هنع هلو . دعس نا هجرخآ « هيفو هفنأ نم جرخم ال وه اما : لاقو
 ةقفاوملا بلطو نفکلا ثيلثت و ضیبلا بایثلا ىف نیفکتلا بایحتسا ثيدحلا اذه ىفو . حتفلاب هذه ىممصالا طبضو
 « ليلا نفدلاو « ديدجلاب ىحلا راثبإو « ةلوسغملا بارثلا ىف نیفکسلا زاوج هيفو . © كلذب اكربت رباك ال عقو امف
 نيفكستاا نأ هيف : رمع وبأ لاقو . هنود نمع للعلا .رملا ذخأ هيفو . هتافو دنع هنابث و هتسارف ةحصو ركب بأ لضفو
 نأ ريدقت ىلعو « هيف ینعل هراتخا ركب وبأ نوكي نأ لاتحا نم مدقت اع بقعتو . ءاوس قلا و ديدجلا بوثلا ىف
 ةاواسملا ىلع هيف ليلد الف كلذكن وكي ال

 قبلا ءةءاجفلا توم صاب - ۵
 ىضر ةشناع نع هنأ نع ماشه نا لاق رفج نب دم انث دح رم نا دی شرم — ۸

 نإ جآ اهل لبف « تقدصت تعلکست ول اهنظأو ءاهسفت تعاتفا یمن : شا ىنلل لاق الر نا » امنع فا
 « من : لاق ؟.اهنع تقدصت

 [ ۲۷۹۰ : ىف هفرط - ۱۳۸۵۸ ثيدحلا ]

 ربخ هنأ ىلع عفرلا زوو  لدبلا ىلع سکلاب طوبضم وه : دیشر نبا لاق ( ةتغبلا « ةءاجفلا توم باب ) هو
 ر مأ دم مجلا دعب و ءافلا ضب ةءاجفلاو .« ةتغب , یپمشکلا ةياور ىف عقوو « ةتغبلا ىه ىأ فوذح أدتبم

 ضم نم ببس ريغب هعوقو ةأجاأ تومو . هب رعشي مل نم ىلع موجحلا یهو < دم ريغب نوکس مث حتفب یورو
 هتيهارك هنم رهظی مل هِي هلال  هورک سيل هنأ ىلا ةراشالا لع هاو فنصملا دوصقم : ديشر نبا لاق « هريغو
 قو «بفسآ ةذخأ ةأجفاا توم » ظفلب دواد وأ هاور ام ىلا راشأو « اهسفن تتلتفا همأ نأب لجرلا هربخآ ال
 . یهتنا نخ فرط نم ولو كلذ ىلا "یو ام لاغداو « هطرش قفاوب مل اب ةمجرتلا ىف هتداع لع یر « لاقم هدانسا
 هفقوو ةرم هعفر هيوار نأ الإ « تاقث هلاجرو ىلسلا دلاخ نب ديبع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ روكذملا ثيدحلاو

 ةر ره ىبأ ثيدح نم دال و ؛ نابضغ ىأ لعاف نزو یورو « یعم و انزو بضغ ىأ «فسآ ه هلوقو . ىرخأ
 ىف امل ۔لعآ هللاو كلذ ناکو : لاطب نبا لاق « تاوفلا توم هرک أ : لاقو حرسأف لئام دادحب م ی ىنلا نآ د
 ىور دتو . ةحلاصلا لامعألا نم اهريغو ةبوتلاب داعلل دادعتسالا كرتو « ةيصولا نامرح فوخ نم ةأجفاا توم
 « هتيصو مرح نم مورحا هيف دازو دلاغ نب دیبع ثيدح وحن سنأ ثيدح نم « توملا باتک » ىف ايندلا ىبأ نا
 « رجافلا لع فسأو نمؤال ةحار ةأجفلا توم » دوسم نباو ةشئاع نع « ةبيش ىلأ نبا فنعم د فو . ىهتا

 « هن ىنأتلا ال عرش هئاعبس هللا نآل « ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلا ةبسلاب الإ عورمدم ريغ كلذ نأ باوصلاو ٠ رظن هيف انه (۱)
 قفوملا لاو . تنش نإ اهمجارف « ءزجاا اذه لئاوأو ىناثاو لوألا دللا ف شاوح ینملا اذه ىف قبسو ٠ بیصیو 'ىطخيف هريغ امأو



 ۳8۵ ۱۳۹۱۰۱۳۸۸ ثيدحلا

 لبقي امم هنکمآ ام بلا لامعأ نم هالو كردتسیلف ةأخ تام نم نأ ةمجرتلا هذ دارأ یراخبلا لمل : ريما نبا لاقو

 ضعب نع ىووذلا لقن و « ةأجفلا توم ةهارک ةيعفاشلا ضعب و دمحأ نع لقن دقو . بابلا ثيدح ىف عقو اک « ةباينلا

 عمتجم كلذو : تلق . نیبقارلل بوبحم وهو : ىوونلا لاق «كلذك اونام نيحلاصلاو ءابن لا نم ةعامج نأ ءامدقلا

 همأ مساو « ةدابع نب دعس وه ( الجر نا ) هلق . ىندملا ريثك ىنأ نبا ىأ ( رفعج نب دمي انثدح ) هلوق . نالوقلا

 ىأ ماللا رسكو ةانثملا مب ( تتلتفا ) هلوق ۰ ىلاعت هللا ءاش نإ اياصولا ىف هباع مالكلاو هثيدح ىقأيسو « ةرمع

 امإ نيسلا حتفب مهضعب هطبضو ۰ كاذک هسفن تتلتفاو ةا تام ىأ نالف تلتفا لاقي « هلعاف مسي ل ام ىلع « تبلس

 فاقلاب ةبيتف نبا هركذو « ةيور ريغ نم ةتفب عقو ام تالتفالاو ةتلفلاو ٠ ناث لوعفم 1 امإو « زيملا ىلع

 لعأ هقاو .. ءافلاب ةياورلا ىف روهشملاو « ةا تام نلو بحلا هلتف نمل لاقت ةيک ىه : لاقو ةانثلا مدقت و
 ۸۹ 7 ۶ 0 ه٠

 هتنفد 0 1 ريق ل تاج اذإ : لج لجرلا تازتقأ 2 2 )ر

 اوم اف نونفديو « ءايحأ اهمف نونوكي ( | تانک /

ISبر تم ”نب دمع ین و ماشه نع ناما یدح لا اش  

 انأ نآ : هضم ىف دل | تا لا لور ناك نإ » تااق ةشئاع ٠ نع ةورغ نع ماشه نع ا

 « یتبب یف نف دو « یرخنو یرخَس ن ا هضرق یوی ناك الف . ةشناع م ويل ءاطبتسا ؟ ًادغ انا نا « مولا

 تلاف اپن شا "یضر ةغئاع نع ور نع لاله نع َةناوع وب | اند ليعامسإ 6 ر اشم بس ۰

 ۳۰ یا و رس E به ا یر ۳۰ r E ل ا E . هلئالص د

 . دجاسم مهمایبنآ َروبق اوذختا یراصنلاو دوی لا نما : هنم مق مل ىذلا هضرم ىف كم هلل 0
7 

 * ادهتم ذهن نأ یشخ وأ - یخ هنأ ريغ « هربق ر بأ لاذ الول

 نكون مد ريا نب ةورع یانک : لاق لاله نعو

 ی هنأ 2 رع هنأ رانا نایفُس نع ا نبر اغا ا دبع ان رخآ رلتاقم نب دم شی

 ۳ 7 دم ىنلا ريق

 د ن ديلولا نامز ىف هطئاخلا يلع لنت ال بأ نع ور ن ا ات ا

 مل لاق یت د ید ادجو اف او ینا م E فو اوع زف ٤م مق م م تایف « قا

 هنع للا یر غ 0 ال یھ ام. طم یہا مق یه ام « هاو ال : ةو

 : اهنع 4 ضر ريب زا ن هلا دبع ا هللا - و رع هیبأ ن a .رعو س ۱

 اا زا ال « ميقبلاب یبحا وص عم ىقداو « ممم یفدت ال

 [ ۷۳۲۷ : ىف هفرط - ۱۳۹۱ ثيدحلا ]
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2 ۱ 2 : ۱ 
 لنومیم نب ورم نع نه را دبع نب ن از دح ديحلا دبع ن ري رج ات دح هبیتف شزو دع ۲

 تو < ع6 له را ۋو
 ةشئاع و ما ىلإ بهذا 4 رگ نب هللا دبع اي : لاق هنع 2 ىصر + ناس“ ْن رع تار : : لاق یدزال

 ور

 هدرا تنك : تلاق . یحاص عم نفذأ نا ای مث « مالسلا كيلع باطملا "نب رع أرقي : لقف ابن اف و

 ناك ام : لاق . ينم اريمأ اب كل تنذأ : لاق ؟ كبل ام: لاق بقا الف . یسقن ىلع ويلا "هنر والف  ىسفنل

 « باطحلا "نی رع نذأتسي : لق مث وملس "مث « ىنواجاف تضف اذاف « عجضلا كلذ ني ىلإ أ ءىش
 ذلا رئالا ءالؤه نم مألا اذه اا لأ ال ین «نيدسلا . راقم ىلإ ینودرف الاو « ینونفداف یل تن ذَأ ناف
 ی E ۰ ۶ حاد 1 ۰ 5 هَل لم رو
 نامع ىمسف . اوءيطاو هل اوم ف ةفيلخلا ومف ىدعب اوفلختسا نش ؛ ضار مهنع وهو ا نا لوسر قوت

 'رشبأ : لاقف راصنألا نباش هيلع لوو . صو ىلأ نب دمو فوع نب نمحرا دبعو ريبَرلاو ةحلطو ايلعو

 ةداهشلا مث « "تلف تفلختتسا مث « تملع دق ام مالسإلا ىف مّدقلا نم تلل ناک : هللا یرشبب نينمؤملا ريمأ اي
 ص 4 ۳ | ۶ 7 ۰ ص

 نب رجابملاب یدعب نم هقیلما ىص وا ۰ ىل الو ىلع ال ًافافك كلذو ىخا "نا اي ينڌيا : لاقف ۰ هلك اذه كعب

 رادلا اوهر نذلا ار راصنألاب ٍهيصوأو ٠ ا ¢ ات م نأ ¢ اريح نيلوألا

 « مه دبعب م ۸ قوي نأ علو هلوسر ةمذو لا ۳۹ هيصوأو : میس نع ميو مهنسحم نم لب نآ ناعالاو

 « مهتيقاط قوف اوكي ال نأو  مهنارو ني لتاقب" نأو

 YY] ۰۸۸۸ ۰۳۷۰۰ ¢ ۳۱۱۲ 6۳۰۵۲ : ىف هفارطآ -۱۳۹۲ ثيدحلا]

 بینا ربق د هلوقب هدارم مهضعب لاق : ديشر نبا لاق ( رمعو ركب ىبأو عقلي ىنلا ربق ىف ءاج ام باب ) هلوق

 ريغو منسم ريغ وأ اعتسم هن وک نم هتفص نایب هدوصقمو ؛ مسالا دارأ هنأ یدنع ربظالاو « اربق هترق نم ردصلا

 نم هلعج ىأ ( هروقأف هنامآ مثل ةبالاريسفت ديري (هريفأف : لجو رع هللا لوق) هلق . ضعبب هضهب قلعت, ام كلذ

 اذإ لجرلا ترقآ) هلق . ريقي نأب سآ هرقآ : « زاجا د ىف ةديبع وبأ لاقو . الثم بالكلا هلك أت ىتح قلي نم ال ريقي

 )خا 1 ۱ هتف ریو ار وتقم لخت هرقأ لا فاعلا ىف ءارفلا ىحب لاق ( هتنفد هترق و اربق هل تلعج

 اف نونوكي : لاق ( اتاومأو ءايحأ < تانک ضرألا لمعت ملأ ) هلوق ىف لاق دهاجم قيرط نم دیح نب دبع ىود

 لو هنا لوسر ناك نا د ةشئاع ثيدح اموآ : ثيداحأ بابلا ف فنصملا دروأ مث ۰ اف نونفدب مث اودارأ ام

 ها ور ف هنأ نیما نا ىحو 3 عملا ىأ ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا نيعلاب انتیاور ىف طیض دقو « هضم ىف رذهتما

 سنالا نم هلهأ ضعب دنع دحب ضيرملا نال « امموي ىلا قب ام ردق نع لأسب ىأ ةلمهملا لادلاو فاقلاب یسب املا

 یزاغلا رخآ «ةيوبنلا ةافولا باب ١ ىف هدعب ىذلاو ثردحلا اذه دئاوف ىلع مالكلا یاس و . ضعب دنع دج الام

 هرکی ام باب » ىف امهناث مدقتو . ةشئاع تيب ىف نفد قب هنأ نایب انه امهداريإ نم دوصقلا و . ىلاعت هللا ءاش نا
 قو « رخآ هجو نم « ربقلا ىلع دجسلا ءاثب باب » قو ¢ درک دل الع قر نم دا لع وبلا اغا



 ۳0۷ ۱ ۱۳۸۹-۱۳۹۲ ثيدحلا

 . .مهجلا وأ لیقو « ةيمأ وبأ ليقو « ورمع وبأ هنأ روبشملاف : لاله ةينكف فلتخاو . ثيدحلا كلذ هنع یور

 یرفصع اههنم لکو « هريغ هنأ باوصلاو , دايز نبا ليتو ‹ حیحصلا لع راد نبا وه ( راما نايفس نع ) هلوق

 ىأ ( اسم ) هلو . ىباحص نع ةاور هل رأ لو « ةباحصلا رصع قحل دقو « نيعباتلا عابتأ رايك نم وهو . ىفوك

 « روبقلا مست بحتسملا نأ لع هب لدتساو « كلذکر معو ركب ىبأ ربقو » جرختسلا ىف معن وبأداز « اعفتم

 « هيلع بامحآلا قافتا نيسح یضاقلا یعداو « ةيمفاشا رم ريثكو یزلاو دحأ و كلامو ةفينح ىنأ لوق وهو

 لوقو . نورخآ و ىدرواملا مزج هيو ىعفاشلا هيلع صن اك حیطسا اویحتسا ةيعفاشلا ءامدق نم ةعاج نأب بقعتو

 م اج او دواد وبأ ىور دقف « اتم لوألا ىف نكي مل هلي هربق نأ لاتحال قجبلا لاق اک هيف ةجح ال راقلا نايفس

 هلي هللا لوسر رق نرع ىل ىنشكا ةمأ اب : تلقف ةشناع ىلع تلخد د لاق ركب ىلا نب دمع نب مساقلا قيرط نم

 کالا داز «ءارخلا ةصرعلا ءاحطبب ةحوطبم « ةئطال الو ةفرشم ال روبق ةثالث نع هل تفشكف < هيبحاصو

 اذسهو « للي ىنلا لجد دنع هسأر رو , هلل ینلا قتك نيب هسأر ركب ايأو + امدقم بم هللا لوسر تأرف»

 ىلع زيزعلا دبع نب رمع ةرامإ ىف ريقلا رادج ىنب امل مث ۰ ةحطسم لوألا ىف تناك انأكف . ةيواعم ةفالخ ىف ناك

 « ني ىنلا ربق ةفص باک ىف ىرجألا ركب وبأ ىور دقو . ةعفت م اهوريص كلملا دبع نب دمل ولا لبق نم ةنيدملا

 ةرامإ ىف هلي ىنلا رق تيأر : لاق ییدلا ماطسإ نب منغ نع دنه نا نب دواد تنب نبا ىسبع نب ق#] قيرط نم

 ءارو رمع ربق تيأرو « هربق ءارو ركب ىبأ رق تيأرو , عب اصأ عبرآ نم اوحن اعفتم هتبأر ف زيزعلا دبع نب رمع

 ثيح نم منسنلا ىزملا حجرو « ذاوجلا لصأ ىف ال لضفأ امهيأ ىف كلذ ىف فالتخالا مث . هنم لفسأ ركب ىبأ يبق

 نم وهو ايندلا لهأ ةينبأ هبشي هنأب ةمادق نباهحجرو < مسلا فالخ سولجلا عمصإ ام هبشإ حطسلا نأب یعلا

 ريقب مآ هنا دمبع نب ةلاضف ثیدح نم لسم هاود ام حیطستا حجری و . ىلوأ ماسلا ناكسف عدرلا لهأ راعش

 وه ىلعو « ءارغملا ىبأ نبا وه ( ةورف انثدح ) هلوق ۰ ءاهتيوسأب مآب ھل هللا لوسر تعم ه لاق مث ۰ یوسف

 ةياور قو « لب ینلا ةرجح طئاح ىأ ( طئاحلا ماع طقس امل) هلوق . رذ بأ ةياور ىف كلذ تبث و « رهسم نبا

 : لاق ةورغ نب ماشه . نع ق#] نب بیعش قیرط نم یرجالا ركب وبأ هاور ام كلذ ىف ببسلاو : ممغ یوم ا

 تدب مده لف . دحأ هيلا ىلصإ ال ىتح عفرف زیزعلا دبع نب رمع هب آف ربقلا ىلا نولصي سانلا ناك » لاق ىبأ ىربخأ

 دبع نب رمع نع یرسف « هتيكرو رمع قاس اذه : لاقف ةورع ءاعأف « زيزملا دبع نب رمع غزفف ةيكرو قاسب مدق

 نب رم ىلا كللا دبع نب ديلولا بتک : لاق ةويح نب ءاجر نع لوغم نب كلام قيرط نم ىرجألا یورو « زب زعلا

 سآ مش « ةيحان ىف رع دعقن « دجلا ام عسوو امم دا نأ - ل ىنلا جاوزآ رجح یرتشا دق ناکو - زب زملا دبع

 .تربظ لوآلا تيبلا مدهو ربقلا ىلع تبباا ىنب نأ الف . دارآ اک هانب مث . ذئموي نم رثك أ ايكاب هیر اف , امد

 : هل تلقف « هسفنب ام.وسيف موقي نأ دارأو زيزعلا دبع نب رمع عزفف « رانا دق املع یذلا لمرلا ناكو ةثالثلا روبقلا

 : لاقف « كلذب یی هنأ توجرو . احلي نأ الجر ترمأ ولف ٠ كعم سانلا ماق تق نإ كن] « هللا كحلصأ

 ركب بأ فاخ رعو . ملط ىنلا طسو دنع ركب ىلأ ربق ناكو : ءاجر لاق . اهحلصأف مآ - هالوم ىنفي - محارم اي

 هجرخأ ام امأو . حصأ مساقلا ثيدخ الإو عملا نكمأ ناف < مساقلا ثیدح فلاخم هرعاظ اذهو . هطسو دئع هسأر

 . لعأ هاو هليوأت نكمب و  فیعض هداسف « هزاسب نع رعو هنیع نع ركب وأ » ةشاع نع رخآ هجو نم لعي وبأ

 ىرابلا جتن + ۳ ج۲۳ -- م



 زئانجلا باتک - ۷۳ ۲0۸

 هجرخآ و ماشه نع رخآ هجو نم ماصتعالا ىف فئصملا هجرخآ دقو « روک ذلا دانسالاب وه ( ماشه نعد ) هلوق

 حتفو هلوأ مضب ( کزآ ال ) هلوق ۰ « بق عضوم اهتيب ىف ناکو » هيف دازو ماشه نع ةدبع قیرط نم ليعامسإلا
 نأ لمتح مالا سفن ىف انأو لضفو ةيزم كلذب ىل لمج و هببسب ىلع ىنني ال ىأ « لووجملل ءانبلا ىلع فاکلا
 اهداهتجا نأكف یسفنل هديرأ تنكرمعل اغوق فأل سفنلا مضهو عضاوتلا ليس ىلع اهنم اذمو « كلذك ن وک ا ال

 دقو كانه نفدت نأ كلذ دعب تيحتساف لما ةصق ىف عقو ام اهل عقب نأ لبق ناكر معل كلذ تلاق ال وأ ريغت كلذ ىف
 ىف اطوسبم كلذ ىقأيسو « ةرخالاو ابندلا ىف مكين ةجوز ابن : ذثموي اهبراح نم دحأ وهو رسا نب رابع اهنع لاق

 هللا دبعاي لاق باطخلا نب رمع تيأر) هلو . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر لاق اك وهو « ىلاعت هللا ءاش نا نتفلا باتك

 ريمأ لقت الو مالسلا رمع كيلع أرقي لقو » هيف دازو ناینع بقانم ىف أيس ليوط ثيدح نم فرط اذه (رمع نبا

 ىف ةشئاع لوق : نيتلا نبا لاق . ناثع ةممب ةصق ىف ةحفص ردق هرخآ ىفو هلتةم قايس ىف ةقرو ردق هلوأ ىفو  نينمؤملا

 اهتافو دنع اهلوق رباغي ومف « دحاو ربق عضوم الإ عسي ام قبب ۸ هنأ ىلع لدي « ىسفنل هديرأ تنك و رمع ةصق

 اربق الإ عسي ال هنأ نظن الوأ تناك اهنأ امهنيب عمجاو . نفدلل عضوم تيببلا نم قب هنأب رعشي هناف مدنع ىنففدت ال

 نبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نا كانه ىفوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « رخآ ربقل اعسو كانه نأ اهل ربظ نفد الف ًادحاو

 هيفو . رمع ترث آف اهسفن ىلع هب رثؤت نأ اهل ناكو « قح هيف اهل ناكو ای ناك عضوملا نال رمع اهتذأتسا اما: لاطب

 .ريخلا لهأ نم مهروزب نم ءاعد قو ماع تل زن اذا ةمحرلا ةناصا ىف اعمط روبقلا ىف نیلاصلا ةروا# ىلع صرحا

 كسب نم نأ هيفو . ءافولاب مزلي الو اہف عوج هل زاج ةدع و نم نأ « تنذأ ناف رع نذأتسد لف » رم لوق قو
 . ريخلا ىلع صرحا نم لب ريصلا ةلق نم كلذ دعب الو هيلا هلوصو لبق لوسرلا لأي نأ هل نأ ةمیم ةجاح ىف الور
 لعأ هللاو

 ثاومألا بس نم ىحني ام کاپ - ۷

 یا لاق : تلاق اهنع هللا یضر ًةشئاع نع دهاجش نع شعألا نع ةبعش انتدح "مدا |شرو - ۳
 ”نب دو سودا دبع نی هللا دبع هاورو . « اومد ام ىلا اونا دق مهماف « تاومألا اوب ال » هنو

 ةبعش نع ید يأ ناو ةر نیو دعللا "نب لع هتبات . شعلا نع سنأ
 [ 3۵۱5 : ىف هفرط - ۱۳۹۳ ثيدحلا ]

 ريغو "وهن ىلا بسلا ماسقن اب رعشي ةمجرتلا ظفل : ريمملا نب نيزلا لاق ( تاومالا بس نم ىي ام باب ) هلوق

 ثيح قباسا سنأ يدع صوصخ هموم نأ بارجلاو . اقلطم بسلا نع ىبنلا هلومضم ريخلا ظفلو ؛ ىهنم

 ىف ماللا نأ لمت<و . مماع رکن لو < ضدالا ىف هللا ءادهش متأو « تبجو » رشلاب و ريخلاب مهئانث دنع ل لاق
 ثيدح ىلع مالکلا ىف ىطرتلا لاقو ۰ مهسإ هللا ىلا برقتي ام رافکلا نآل « نولسملا هب دارملاو ةيدهع تاومالا

 « قسافل ةبيغ ال باب نم نوکیف هب ارهظتسم ناكر شلاب هنع ثدحي ناك ىذلا نأ لوألا « ةبوجأ لمتحم « تيجو »
 ىبهنلا نوكي الا" . هعمسي نم هب ظعتيل هلبق ام ىلع زاولاو « نفدلا دعب ام ىلع ىبنلا لمح اهنان . اقفانم ناك وأ
 قح ىفو رافکلا قح ىف مسقني بسلا نا : هلصح ام ديشر نبا لاقو . فيعض اذهو « اسان نوکسف ارخأتم ماعلا



 ۳۵۵ ۱۳۹ 2 ۱۳۹۳ ثيدحلا

 سم ريصي نأك كلذ ىلا ةرورضلا وعدت تیغ ملسلا امآو « للا ىحلا هب ىذأت اذإ عنميف رفاکلا امآ « نيملسملا

 تامو روز ةدابشب هلام ذخأ هنأ لع نك «تيملل ةحلصم هيف نوکب دقو ؛ عضاولا ضعب ىف بحي دقو « ةداهشلا ليبق

 نظ ليضفتلا اذه نع ةلفغلا لجالو : لاق . هيحاص ىلا درب لاملا كلذ نأ مع نإ تيملا عفني كلذ ركذ ناف دهاشلا

 ىنعم ىلع ناك زئاجلا كلذ نأ نيبي نأ ىراخبلا دصق امو ؛ رشلاو ريخلاب ءانثلا ثيدح نع ابس ىراخيلا نأ مهضعب

 لوأت و . هدعب ىتلا ةجرتلاب هعيتأ مومعلاب رعشب دق نتملا ناك الو ٠ بسلا ینعم ىلع وه عونمملا اذهو « ةدابشلا

 عنع نأ لئاقل لب . لیلدلا هصصخ ام الإ مومعلا ىلع هلح یدنع هجولا و . ةصاخ نيماسملا ىلع ىلوالا ةمجرتلا میضعب

 « ةبيغلا ىرجم یرج تاومالا بس : لاطب نا لاقو . ةفللا ىف ابس یمسب ریذحتلا دصقو ةداهشلا ةبج ىلع ناك ام نأ

 « هل ةبيغ الف العم اقساف ناك ناو « عونم هل بامتغالاف  ةتلفلا هنم نوکت دقو  ريخلا ءرملا لاوحأ بلغآ ناك نات

 ظعتیل نفدلا لبق هيف اع لجرلا ركذ حابلاو « نفدلا دعب امف همومع ىلع یهنلا نوكي نأ لمتحو . تيملا كلذ كف

 ثيدحلا اذه ةيوار ةشئاع تلمع دقو . مدق ام ىلا هئاضفال هنع كمآ هربق ىلا راص اذاف « ءایحالا قاسف كلذ

 . هركذأس اک هنعل نع تهنو كلذ تكرت تام ابلف « ىح وهو هئمات تناكف نمللا اهدنع قحتسا نم قح ىف كلذب

 مدقت دقو < اقلطم تاومالا بس عمم ىلع هب لدتساو « رش وأ ريخ نم اولمع ام ىلا اواصو ىأ ( اوضفأ هل

 منم ريذحتا مواسم ركذ زوج قاسفلاو رافکلا تاومأ نأ كلذ ىف لبق ام حصأو ۰ صوصخ هموع نأ

 نب هللا دبع ءاورو ) هلوق . اتاوماو ءايحأ ةاورلا نم نيحورجلا حرج زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو . مهنع ريفنتلاو

 « رونیدلا نكس ینوک و هو « ةداجلاك دم دلاو سأو « ةيعش نبعب اتم یآ ( شععالا نع سأ نب دمو سودا دبع

 هركذف سودقلا دبع نبا امأو . ىزارلا ىسوم نب مهاربإ ىراخبلا خویش نم هنع یورو  هربغو ةعرز وبآ هقث و

 حیحصاا ىف هل سیا و هیف هريغ مالک فلتخاو . ءافعض موق نع یورب هنأ الإ قودص هنإ : لاقف خيي داتلا ف ىراخبلا

 ىف ةبش نب رمع هج رخأ « هيف ةدايزب شعالا نع ليضف نب دمعي ةءاور نم اضيأ انا عقوو . دحاولا عضوملا اذه ريغ

 ىجرآلا ديزب لعف ام : تلاق ةشئاع نأ » دهاجم ىلا دنسلا اذهب هنع ىعافرلا ديزي نب دم نع « ةرصبلا رابخأ باك

 نا » قورسم قيرط نم جرخأو « ثيدحلا تركذف ؟ اذه ام : اولاق . هللا یفغتسآ : تلاق . تام : اولاق ؟ هلا هنعل

 « هنعلت تناكف كلذ اهلع باع هنأ امغايف « اباوج هيلع درت لف ةلاسرب لما مايأ ىف یجرالا سيق نب ديزب ثعب ايلع

 رخآ هجو نم نابح نبا هححصو « تاومالا بس نع انا هللا لوسر نإ : تلاقو هنعمل نع تبن هتوم اهغلب ام مث

 ةرعرع نب دو ) هلو ٠ هنع قاقرلا ىف فاصملا هلصو ( دعجلا نب ىلع هعبات ) هلو . ةصقلاب دهاجم نع شالا نع

 هلصوو . ليعامسالا اهركذ ىدع ىنأ نبا قيرطو ۰ الوصوم ةرعرع نب دم قيرط نم هرأ | ( يدع ىبأ ناو
 هنع لجأ دنع وهو « ةبعش نع ىدهم نب نمحر لا كبع قیرط نم اضرأ

 قوما رارش رک بسا - ۸

 ِراَبج نب ليعس نع ةر "نب وربع ا ۶ هر ان دح ی ان دح صفح ن رع اشو - ۵

 تزف « مویلا راس تل اج : م ةئنلل للا ةنعل هيلع بل و لا : لاق اهنع نا يضر سابع لا نع

 و بل ىبأ ادب تبت)

 [ ۷۲ ۷۲ ۷۱ ۸۰۱ ۱۷۷۰۱۰۳۵۱ > Poe : ا هفارطأ ۱۳۹۵ ثي



 زانا باک - ۳ ۳۹۰

 انه هدروآ بابلا ثيدحو . ةمافک هيف ام كلذ حرش نم هلبق بابلا ىف مدقن ( یولا ارش رکذ باب ) هلوق
 ىلاعت هللا ءاش نإ ءارمشلا ريسفت ىف هيلع مالكلا عم الوطم 9 و رستم

 كلذ نم قلعملا ۰ ثيداحأ ةرشعو فيدح ىتئام ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم رانج لا باتک لمتشا : ( ةماغ )
 ۰ ثيداحأ ة ةعسل و فیدح ةئام یضم ايفو هيف كلذ نم ررکسلا . ةلوصوم ةيقیلاو ؛ امدح نوسمو ةتس ةعب املا و
 لبقأ » ةشئاع ثيدح : یهو اثيدح نيرشعو ةعب رآ ىوس امج رخت ىلع منسم هقفاو . ثيدحو ثيدح ةئام صا اخلاو
 ۰ « بیصاف ديز ةيارلا ذخأ » سنأ ثيدحو « نوعظم نب ناثع ةصق ىف ءالعلا مأ ثيدحو ۰ « هسرف ىلع ركب وبأ
 ری نب بعصم لقد فوع نب نمحر لا دبع ثیدحو , م ةئالث هل قوتي تم نم ساناا نم ام » هثیدحو

 ىبأ تیدحو « « ےب ىنلا اتنب اندهش د سنأ ثيدحو « « ةجوسنم ةدربب تءاج ةأرما ناد دعس نب لوس ثبدح و
 « باتکلا ةحتافب ةزانجلا ىلع ةءارقلا ىف سابع نبا ثيدحو « « لاجرلا املمتحاو ةزانجلا تعضو اذا ه دعس
 تنب ةيفص ثردحو < هنفدو هب أ داهشتسا ة ةصق ىف هما دحو ٠ « مهئامدب موامز » دحآ ىلتق ةصق ىف رباج ثیدحو

 « نیفضتملا يارا | هک , سابع ونا تیدحو « یدوپلا م الغلا ةصق ىف سنأ ثيدحو ۰ ةكم ميرحت ىف ةبيش
 ةر ره ىنأ ثيدحو ؛داجأف دوعسم ىبأ ىلع ىديملا هبقعت دقو « قفتملا نم هلعج ىف دوعسم ىبآل امت ىرملا مو دقو
 دیعس نب دلاع عذب كيدحو « « ری ةعبرأ هل دبش لسم ام » ربع ثيدحو ؛ ىنعم امف هتخخوآ اک هسفن قنخم ىذلا
 « هلوأ نم ريسي فرط لسم دنع نکل هلوطب ابژرلا ىف ةرمس ثيدحو « مهاربا ىفوت امل ءاربلا ثيدحو « ذوعتلا ىف
 ىف رم ثيدحو « ميعم نفت ال نأ اهتيصو ىف امیدح و ۰ «نینئالا موب اپ هللا لوسر وت » ةشئاع ثيدحو
 رائالا نه هيفو . بحل ىبأ لوق ىف سابع نبا ثيدحو « تاومألا اوست ال » ةشلاع ثيدحو « هلو دنع هتبص و ةصق
 ىلاعتو هناحبس هللاو . ةقلعم ةيقبلاو « ةلوصوم ةتس اهنم <« ارثأ نوعب رأو ةينام مدعي نمو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا
 باوصلاب ملعأ



 ۳ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۵ فدا

 ١- ةرقبلا ] 4 5 زا اوتآو ةالصلا اوميق.أو )ل ىلاعت هللا لوقو . ةاكزلا بوجو تیساپ 4۳ « ۰۸۳ ۱۱۰[

 نصاب  لاقف هلم تو لا ثيدح يك ذف هنع هلل "یضر نايفش وأ ا اهنع هللا 7 یر سابع نا لاقو

 افعلاو َدلّصلاو ةاك "لاو ةالصلاب «

 | نع نیم نب هللا دبع نب یی نع قاحسإ نب ءابرک ز نع راحت نب هلاحضلا_مصاع وبأ اشو - ۰
 یلدا : لاقف ملا ىلإ هنع هللا اند ادام تم و لا نا » اهنغ ر ساب با نع دی ىبأ

 ٍتاولَص سن مهيلع "ضرتفا هللا نآ معاف : كلذ اوعاطأ م ٠ ناف وفا لوسر ينأو ' نا "الا هلإ ال نأ ةداهش

 مهئاينغأ نم ذو 'هلاومأ ىف ةقدص مهيلع ضرتفا هللا "نأ مهملعأن تاذل اوعاطأ ۸ ناف « ةليلو موي لک ىف
 « مار ىلع د رتو

 [۷۳۷۲ ۰ ۷۳۷۱ »¢ ۳۵۷ ¢ ۲:۵۸ > ۱4۹1 e 140۸ : ىف هفارطآ - ۱۳۹۰ ثيدحلا ]

 نب 'ىموم نع ربو نب لل دع نب نان نا نع 0 الح ری نب صفح شی بس ۹

 ام هلام : لاق . با یناخدب لعب ىناربخأ : كم خیل لاق الر نا » ةنعلا یضر بوی ىلأ نع ةحلط
 ۰ 0 لی کک فن 0 شه 0 ا ا 5 : : ياكم وبلا لاقو

 7 ی

 ت

 ا هع نوک نأ ل
 At] ¢ ی ىف هافرط - ۱۳۹۱ ثيدحلا ]

 ناف ن دیعس نب يح نع تقوا دج رسم م ن نافع انتدح ا دبع ن رج 7 - ۷

 تاخد هم اذإ لمت ىلع ین : لاق كي «ىبلا نأ ايارعأ ؛ نا » هنع 421 "یفر ةريره ىلأ نع عزز ىلأ نع

 . ناضمر ۶ موصنو ¢ ةضورل از ىداوتو « ةبوتكسا ةالصلا شد ی + رشت 1 هلل ی : لاق . ةنجلا

 لأ نم لجر ىلإ ا نأ رس: ىلا لاق لو الف املف . اذه ىلع دیزآ ال هديب ىسفن ىذلاو : لاق

 اذه ىلا "رظنيلف ةنجلا
 ۰ پس یه و راز 7 ۳ ۱ و ۶ هات

 اذهب شم خللا نع هرز وبأ یتربخآ :.لاق نایح ىبأ نع ىحب نع د دس اش
huو ا و 00 2 مم 2 3  

 اههنع هلا ىضر سابع با تممس : لاق ةرمج وبأ انثدح ديز نب دا انثدح جاجح | - ۹۸



 ةاكزلا باتک - ۲6 ضخ

١ 
 انئيب تلاح دق ةيير نو يملا اذه اإ « هللا لوسر اب : اولاقف وشم ىلا ىلع سیقلا دبع دقو مدق » لوقي 0

 نم هيلإ وعدنو كنم ه ذخأن هیشب ار « مارطا رهشلا ىف الإ كيلإ صاخن انسلو < قم رافک كتييو 2 م و 2. 1  ی ى . ےس

 - اذکم هديب دقعو هللا الإ لإ ال نأ ةدابمتو هاب نامإلا . برأ نع ک اهنأو « را ک رم : لاق . انءارو
 « تفّرلاو ريقتلاو ملا و یابدلا نع ؟اهنأو . متیخام سخ اودوت ناو « ةاكزلا اتيإو « ةالصاا م اقاو لس 03 2۰ ب ۰ 1 ۶۶ 2 8

 1 5 1 9 8 ۳ ۱ ۰ ۹ / ١

 « "للا الا هلو ال نأ ةداهش هاب نامالا » داج نع نامنلا وبأو ناملس لاقو
 هللا دف انثدح ىره زا نع ةرح آن ی ا يفان 72 ا نالا وأ شرح بس ۳

 ركب وبأ ناكر « هيك هللا لوسر وت امل » لاق هنع هلا "یفر ةريره ابأ نأ دوعس نب ةبتع نب هللا دبع نا ٠ 1 90 0 ۱ 3 ك 8
Eی ا جا نر  

 ل وسر لاق دقو سانلا ”لتافت فک : هنع لا < یر ع لاقف « برملا نم رغد نم 2 رثکو « هنع هللا یر
 ‹« هقحب الإ هّسقنو هلام ىنم مع دقف اطاق نف « هلا الإ هلإ ال اولوقي یتح سانلا ”لتاقأ نأ ترمأ : هالي هلل 2 + راد ی ر و لر ما 3 4 ¢ 4 1

 « هللا ىلع ُهباسحو

 [ ۷۲۸۵۰ ۹۲: ۰ ۱۰۰۷ : ىف هفارطأ - ۹ ثيدحلا ]
 ینوعنم ول هاو . لاملا وح ةاكزلا ناف « ةاكزلاو ةالصلا نيب قكرف نم نلئافال هللاو : لاتف » - ۰ و متهم ل 3

 دق نآ "الا ره ام للاَوف : هنغ لا یضر "رم لاق . اهعنم ىلع مشتاق لي هللا لوسر ىلا ام و دوب اوناك قانع
 « قلا هنأ ترف هنع هللا ىضر ركب ىبأ ردص هللا حرش

 1 [ ۷۲۸۰ 1۹۲۵۶ ١401 : ىف هفارطآ ۰ ثیدخا.]
 , باتک لدب « باب » ةاورلا رشک الو لصالا ىف ةتباث ةلمسبلا ( ةاكرلا بانك - محرلا نحرلا هللا مسب ) هلوق

 2 ةاكرلاو ۰ & ةاكرلا بوجو باب - ةاكرلا باتک » خسنلا ضعب قو ¢ باتک الو باب لشي مف رذ نا كلذ طقسو

 : اعم نيرايتعالاب اعرشو . ريهطتلا ینمع اضيأ درتو « لاملا ىف اني أ درتو . امت اذإ عرزلا اكز لاقي « ءاملا ةغللا
 تاذ لاومألا امقلعتم نأ ینمع وأ , رثكي اهبسب رجالا نأ ینعع وأ « لاملا ىف ءاملل ببس اهجارخإ نآلف لوالاب اأ
 یرب هللا نا » ءاج اك امیاوث فعاضی اهنآلو « ةقدص نم لام صقن امد لوألا لیلدو . ةعارزلاو ةراجنلاك ءافثا
 ناکرالا نم كلاثلا نکرلا یهو . بونذلا نم ريوطتو « لخبلا ةليذر نم سفنلل ةرهط منالف ىناثلاب امأو . , ةقدصلا
 ةيودنملاو ةبجاولا ةقدصلا ىلع ةاكزلا قلطت : ىبرعلا نبا لاقو . ناميالا باک ىف مدقت اک الع مالسالا ینب ىلا
 ۰ یلطم الو یمشاه ريغ هوح و ريق لا لوطا باصنلا نم ءزج ءاطعإ : عرشلا ىف اهفیرعت و ٠ وفعلاو قحلاو ةقفنلاو

 لقعلا وهو هيلع بج نم طرشو 6 ىلوحلا باصنلا كلم وهو ببسلا وه طرشو 2 صالخإلا وهو نكر ام مث

 نم ريبطتلا یهو ةكحو . یرخالا ىف باوثلا لوصحو ايندلا ف بجاولا طوقس وهو عح الو . ةيرحلاو غوابلاو
 ةاكرلاو . فالتخا هيلع بحت نم طرش ىف نكل ديج وهو . ىهتنا رارحالا قاقرتساو ةجردلا عفدو ساندالا
 لصأ امأو « هعورف ضعب ىن فالتخالا عقو اناو « هل جاجت>الا فلکت نع ینغتسی عرشلا ىف هب عوطقم سم
 فاتخاو الع قفتلا ةيعرشلا ةلدالا داريإ ىف هتداع ىلع كلذب فنصلا مجرت ااو . رفک اهدحج نف ةاكزلا ةيضرف



 ۳۰۳ ۱ ۰۰ - ۵ ثيدحلا

 نم هانلق ام ىلع لياد وه ىأ فوذح هربخو أدتبم : ريثملا نب نيزلا لاق . عفرلاب وه ( هللا لوقو ) هلوق ٠ اېف

 « لقره ةصق ىف ليوطلا  برح نبا وه نايفس ىنأ ثيدح احلوأ : ثيداحأ ةتس بابلا ف فنصلا دروأ مث . بوجولا

 . ةرهاظ بوجولا ىلع هتلالدو « « فافعلاو ةلصلاو ةاكرلاو ةالصل اب مأب ه.هلوف ىلع هنم رصنقاو اًداعم اه هدروأ

 ثيدح املا . هلبق ىذلا نم حضوأ ةاكرلا بوجو ىلع هتلالدو « نيلا ىلا ذاعم. ثءعب ىف سابع نبا ثيدح اهن

 « « حرلا لصتو ةاكزلا توتو ةالصلا مقت » نأب بيجأو « ةنجلا هب لخدم ىذلا لمعلا نع لجرلا لاؤس ىف بوبأ ىبأ

 یضتقب ةنجلا لخدي ىذلا لمعلا نع هلاؤس نأ اهدحأ : ةبوجأب هنع بيجأ دقو . ضوم بوجولا ىلع هتلالد ىفو

 ىف ىنأيس اک ةالصلا ةئيرق ةاكزلا نأ ةبوجالا ىناث . ةبجاولا ةاكزلا ىلع لمحتف ضأارفلا لبق لفا ول اب باج ال نأ
 اهتلج نم لامعأ ىلع ةنجلا لوخد فقو هنأ ۱۶۱۱ . انه ركذلا ىف امهنيب نرق دقو «قیدصلا ركب ىلأ لوق نم بابلا

 هنأ اهعبار . بوجولا ىضتقي كلذو « رانلا لخد ةئجلا لخد مل نمو « لخدب مل ابامعي مل نم نأ مزليف ۰ ةاكرلا ءادأ

 رسفی نأ داراف « ةدحاو هبقءي ىذلا ةريره ىلأ ثيدح ىف ىتلا ةصقلاو بوبأ ىفأ ثيدح ىف ىتلا ةصقلا نأ ىلا راشأ

 هذه لاعتسا نم فنصلا رثكأ دقو . ةءوجألا نسحأ اذهو ةضورفاا ةاكزلا ید و » هيف هلوقل یاثل اپ لوالا

 وهو « سيقلا دبع دفو ىف سابع نبا ثیدح اسماخ . هان وأ دقو ةربره ىبأ ثيدح ثيداحالا عبار . ةقيرطلا

 نا » ملي هلوقب كلذ ىف هجاجت-ا و ۰ ةاكرلا ىعنام لاتق ىف ركب ىبأ ةصق ىف ر ره ی ثيدح اهسداس . اضيأ رهاظ

 هيلع مالكلا مدقت دقف نايفس ىنأ ثيدح امأف . < ةاکزلا لاملا قحو « قلا ءادأ ىلع فقوتت لالاو سفنلا ةمصع
 لبق ةاكرلا باتک رخاوأ ىف هيلع مالكلا ىتأيسف ذاعم ثعب ىف سابع نبا ثيدح امأو « ىحولا ءدب ىف ىفوتسم
 ىف هدروأ اذكه « معد لاقف نیلا ىلا اذاعم ثعب هيل ىنلا نا » هلو ىف هلوقو « باوبأ ةتسب رطفلا ةقدص باوأ

 ؛هريغةباورب هنرق هنكل هلثم مصاع ىبأ نع ديحوتلا ف هدروآو , هرخآ نم اضيأ رصتخاو هلوآ ىف ارصتخم ديحوتلا
 كن] : لاق ملا ىلا اذاعم ثعب امل ینلا نا د هلوأ ىف هظفلو مدع ىنأ نع هدنسم ىف ىرادلا هجرخأ دقو

 ۱ مهاومأ ماركو كاياف كلذ ىف كل اوغاطأ مه ناف د مهئارقف هلوق دعب هرخآ ینو « مهعداف « باتک لهأ اموق یاس

 « كلذ ىف كل اوعاطآ ناف » اهلك عضاولا ىف لاق اذکو « باجح هللا نود نم اهل سيل امناذ مولظملا ةوعدو كايإو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ابحرش عم رخآ هجو نم ةدايزلا هذه یانو « كلذل اوعاطأ مه ناف د انه ىراخبلا دنع ىذلاو

 لجرلا اذه مسا نأ كلذو ٠ ةبعش نع ىوارلا نم هيف ماهبالا « نامع نبا نع ه هيف هلوقف بوبأ ىبأ ثيدح امأو

 بدالا ىف أيس اک وربع نب صفح ةياور ىف عقو ¥ هنوممب هباحأ نم قاذحلا ناكو ء ادم هيمسي ةبعش ناكو « ورعع

 انه فنصلا ابقلع ىتلا زهب قيرط ىف كلذ نایب و « ةبعش لاق اك دمع لوقب مهضعب ناكو « ةبعش نع ديلولا ىنأ نع

 قيرط نم یاسنلاو لس هجرخأ اذکو « دسأ نب زم نع ريشب نب نحرلا دبع نع ىنالا بدالا باتک ىف هلصوو
 اثدح و اهركذ ىتآلا لسم ةاور ىف عقوو . یراعنالا وه ( بويأ ىبأ نع ةحلط نب یسوم نع ) هلوق ٠ زج
 هنآ هل « ثيدحلا بيرغ » ىف ةبيتق نبا كح لجرلا اذه ( الجر نا ) هلو . « بوبآ وبأ ىنثدح ةحلط نب یسوم

 مج نأ عنام ال ذإ « رظن طيلغتلا فو . ثيدحلا ىوار وه امنا : لاقف كلذ ىف مهضعب هطلغو « ىوارلا بويأ وبأ

 : لوقن ان « ايبارعأ هنوكب هذه دعب ىتلا ةر ره ىنأ ةاور ىف هفصول , دعبب لاقي الو « هل ضرغل هسفن ىوارلا

 ةريره ىلأ ثيدح ىف لئاسااو « الجر نإ هلوقل هسفن وه بو ىلأ ثيدح ىف لئاسلا نوکیف ةصقاا ددعت نم عنام ال



 ةاکرلا باتک ۲ ۽ ۲

 دم قيرط نم نالا ف یجکلا لم وبأو ریبکلا ىف یناربطلاو نکسلا نباو یوفبلا هاور اف ىمس دق رخآ ىلا رعأ

 اذاف. « دجساا تلخدف ةفوكلا ىلا تقلطنا » لاق هثدح هايأ نأ ىركشيلا هللا دبع نب ةريغملا نع هريغو ةداحج نبا

 , هيلع تحازف « تافرعب هتيقلف هتبلطف ب هللا لوسر ىل فصو : لوقو وهو قفتنلا نبا هل لاقي ساق نم لجر

 اف هتلحار ماطخ تذخأف هيلا تصلخ یح هيلع تمازف لاق . هل ام برأ « لجرلا اوعد : لاقف « هنع كيلا ىل ليقف

 هبجوب ىلع لبقأ مث ءامسلا ىلا رظنف لاق ؟ ةنجلا ینلخدب امو « رانلا نم ىنيجني ام : امهنع كلأسا نيئيش لاق « ىلع ريغ
 ماو « اثیش هب كرشت ال هللا دبعا « "لع لفعاف تاوطو تمظعأ دقل ةلأسملا تزجوأ تشک نثل : لاقف حركلا

 ا وب قيرط نم « خيراتلا » ف ىراخبلا هجرخأو . « ناضمر مصو ؛ ةضورفملا ةاكرلا دأو , ةيوتكملا ةالصلا

 ورم نع شع لا نعريرج لاقو لاق . « مهثدحي لجر اذاف تودغ , لاق هيب أ نع ىركشيلا هللا دبع نب ةريغملا نع قححإ

 لاق مهضعب نأو شعألا نع هيف فالتخالا ركذ مث « عقلي ىنلا بارع لس » لاق هللا دبع نب ةريغملا نع ةر نبا
 قفتنلا نبا مسا نا ىفريصلا عزو . ی ركشيلا هللا دبع نب ةريغملا باوصلاو هيبأ نع مرخالا نب دعس نب ةريغملا نغ هيف

 وه ةريره نآ ثيدسح ىف لئاسلا نا ةباورلا هذه نم ذخؤي دقو . ملعأ هللاف « قفتنملا ىب دفاو ةربص نب طيقل اذه

 « هل ام برأ ه ةءاورلا هذه ىف هلوق نكل ةريره وبأ اهركذ ىلا ةصقلاب هيبش هقايس نال بوبآ ىنأ ثيدح ىف لئاسلا
 ورع نع ريم نب هللا دبع ةءاور نم لسم دنع عقو بويأ ىبأ ثيدح اذكو , ةربره ىنأ نود بويأ ىنأ ةاور ىف

 « هللا لوسر اي : لاق مث هتقان ماطخم ذخأف ٠ رفس ىف وهو مب هللا لوسرا ضرع ايبارعأ نا » ظفلب ناهثع نبا

 هاو « اببارعأ نإ » هسفن نع لوقي ال بويأ وب أف اضيأو . قفتتملا نا لاوس ةصقب هیبش اذهو . هركذف « ىنربخأ
 ديوس نب ةعزق قيرط نم اضيأ ىلارطلا ثيدح ىنف « ىلهابلا عاقمقلا نب رخصل لاؤسلا اذه وحن عفو دقو . لعأ

 ماطخم تذخأف < ةفا دمو ةفرع نب هپ ینا تسقآ : لاق عاقعقلا نب رخص هوسا و ىلا یادح ىبأ یئدح » یلهایلا

 هلام لاق ) هلوق ۰ نسح هدانسإو ثيدحلا رکذف « راذلا نم یدعابیو ةنجلا نم ینبرقب ام هللا لوسر اب : تلقف هتقان

 ةقلما زم ةياور ىفو « هلام هلام لاق لعاف رکذب ل ةباورا هذه ىف اذك ( هل ام برأ : علي هللا لوسر لاقف ؛ هلام

 «برأ» هلوقو . ديك أتلل رارکتااو مايهتسا وه : لاطب نا لاق « هلام هلام موقلا لاق ١ بدالا باتكىف ةلوصوملا انه
 «برآ هلو لاقف هس ىلا عجد مث الوأ میاتسا  فوذ۴ هربخو ادتبم وهو « ةجاح ىأ انوثم ءارلا و ةزمحلا حتفب

 ٠ متلي ىنلا بیجار ةباحصلا مهفتساا لب « هانيب ال كلذك سیل و « إب ینلا لاق لعاف نأ ىلع ءانب اذهو « یهتا

 نأ لاؤسلاب لم دق هنأل هب تاج ةديفم ةمهم ةجاح هل ىنملا : ىزوجلا نا لاقو . ام ةجاح هل : لاق هنأكةدئاز امو
 لاقو : لئاسلا نم بجمتلا ىنعملاو ءاعدلا هرهاظو « ىضاملا لهفلا ظفلب ةدحوملا حتفو ءارلا رسكب یورو . ةجاح هل

 وهف هيف ارهام راص *ىثلا ىف برأ : یممصالا لاقو . هدهج هيف غلب اذإ مالا ف لجرلا برأ لاقي : ليمش نب رضنلا
 لاقف » اهلا راشلا لسم ةباور ىف هلوق هدیژیو . هتجاح عضوم ىلا ىدهتلاو هتنطف نسح نم بجعت هنأكو  برآ

 فا أ ‹ ءاضعأالا یهو تازآلا نه ذأ هلوق : ةبيتف نبا لاقو « ىده دقا وأ قفو دمل : اب ىنلا

 هحازب لجرلا ىأر امل : ليقو . هتفیق> داري الو ءاعدلا ةغيصب ءاج ام وهو كني تبرت لاقي اک اب بیصأ و هؤاضعأ

 وه ىأ نیونتلاو ءارلا رشكو هلوأ حتفب یورو . حیحصاا ىف تبث اک هل ربط نمؤملا ىلع هؤاعد نکل « هيلع امد
 نع یضاقلا کحو . ةظوفحم تسيل الأب قامركلا مزجو . ةباورلا هذه ةحم ىلع فقأ و . نطف قذاح ىأ برأ



 ۳۹6 ۱۳۹۵-۱۵۰۰ ثيدحلا

 قو اةن یپمشکلا قيرط نم بدالا ىف تعقو : تلق هل هجو ال : لاقو عيبمجا حتغ برأ رذ ىبآل ةاور

 ضمب هددو . سال اباوج مزجلا زوج و . « لمعب ه هلوقل ةفص رج عضوم ىف ةلجاو ماللا مب « ةنجلا ینلخدب »

 ًاريدقت فوصوم هنأب بيجأو ..ديفي الف ةركن هنأ عم فوصوم ريغ ريصي لمعب هلوق نال « سيتاصملا » حارش

 ىناوت ىأ ( محرلا لصتو ) هلوق . ىنلخدي هتلمع نإ ريدةلاو فوذع طرشلا ءازج نالو دافأف مظعتلل ريكنتلا نال

 مطاح و كلاح بسح ىلع رست ام كمحر ىوذ كب راقآ ىلا نسحت نأ هانعم : ىوونلا لاقو . تاريخلا ىف ةبارقلا ىوذ

 لاح ىلا ارظن ريخلا لالخ نيب نم ةلصخلا هذه صخو . كلذ ريغ وأ ةعاط وأ ةرابز وأ مالس وأ قافنإ نم

 املع ضحلاب لامعألا ضعب صيصخت هنم ذی و . هيلا ةبسنلاب مهلا هن ال هب هرماف هحر لصي ال ناك هنأك  لئاسلا

 وبأ لاق ) هلوق ٠ اهمآ ىف هل رست امإو هيلع اهتقشا امإ اهاوس ام رثكأ الع هيبنتلل هرافتفا و بطاخلا لاح بس

 « كلذب « خيراتلا » ف مزجو ( ورمع وه امن « ظوذح ريغ دم نوكي نأ یثخآ ) هلق . فنصملا وه ( هللا دبع

 : ىوونلا لاقو . نامثع نب ورمع ظوفحلا : نورخآو « للعلا » ىف یطقرادلاو , ةبعش خويش ف لاسم لاق اذكو

 ىف هيلع مالكلا مدقن دقف ةر ره ىبأ ثيدح امأو . ملعأ هاو ورع باوصلا نأو « ةبعش نم مهو هنأ ىلع اوقفتا

 ا ةيداباا نكس نم ةزمهلا حتفب ىبارعألاو ال وأ بوبآ ىبأ ثيدج ىف لئاسلا وه له هيف لئاسلا نارعالا نوک

 قاجرجلا دحأ ىلأ نع ليدالا دنع عقو : ىلع وبأ لاق ( ةعرز ىلأ نع نايح نب ديعس نب ىحي نع ) هل . مدقت

 نايح نب ديعس نب ىحي وه ام أطخ وهو « نابح ىنأ نع ديعس نب ىحي نع وأ نایح یبا نب دیعس نب ىح نع انه

 ةيهارك نیدسقا 9 قرف : ليف ( ةضورفلا ةاكزلا ىدؤتو ةبوتكملا ةالصلا مقتد) هلوق . ةاورلا 0 هريغل اك

 : ليقو « ةيوغل ةاكز اهناف عوطتلا ةقدص نع زارتحالا ةضورفملاب ةاكرلا ىف ربع : لیقو « دحاولا ظفللا برکت

 هنال جلا رکذب م( ( ناضمر موصتو ) هيف هلق . ةضورفم تسیا و ةاكز اهناف لوملا لبق ةلجملا ةاكزلا نم زرتحا

 ركب ىلأ نع ملسم داز ( اذه ىلع ديزأ ال هديب ىسفن ىذلاو : لاق ) هلوق ۰ هرصتخاف هل هركذ هلذل و اجاح ذئنیح ناک

 رظنی نأ هرس نم ) هلوت رهاظو . هلام ثيدحلا قابو , هنم صقنأ الو ؛ ادبأ ايش د دنسلا اذهب نافع نع قحس نبا

 فذح مالكلا ىف وأ « هب ريخأف كلذ ىلع علطا يلب هنأ ىلع لمحي نأ ام( اذه ىلا رظنماف ةنجلا لهأ نم لجر ىلا

 لخد هب سآ مي كس نإ » اضيأ لس دنع بوبآ یآ ثیدح ىف هلوق هدیوب و. هب سآ ىذلا لعف ىلع ماد نإ هرندقت

 كرت زاوج ىلع ةلالد  اههريغو یارعالا ةصق ىن:ةحلط ثيدح اذنكو  ثيدحلا اذه ىف : یطرقلا لاق «ةنجلا

 , اعف كلذ ناك امنع ةبغرو ام انیامت اکر ناک ناف , هنید ىف اصن ناك نيا كرت ىلع مواد نم نکل ؛ تاعواعتلا

 مهعبت نمو ةياحصلا ردص تاک دقو «ىنم سياف ینس نع بغر نم د هي لاق ثيح هياع درعولا دورول ىنعي

 ةقرفتلا ىلا ءاهقفلا جاتحا اعاو . امماوت مانتحا ىف امهنيب نوقرفي الو , ضْئارفلا ىلع مهتبظاوم ناسلا ىلع نوبظاوب

 |وناک صعقلا هذه باحصآ لعلو ۰ هيفنو كرتلا ىلع باقملا بوجوو اهكرتو ةداعإلا بوجو نم هبلع بترتي ال

 اذا ىتح ؛ اولميف مولع كلذ لقثي الكل لاحلا كلت ىف موياع بجو ام لعفب مهنم ىنتكاف مال الان دبغ ییدح

 ىلع مالکلا مدقت دقو . ىبتا مهلع تلبس تاب ودنلا باوث ليصحت ىلع صرحلاو هنع مهفل مرودص تحرشنا

 ىبأ نع ( هلوق . ناطقلا وه ( ی نع ددم انا دح ) هلوق . نامالا باتک ىف ةحلط ثيدح حرش یف اذه. نم ”ىش

 هعامسإ نايح ىبأ حرصت ةباورلا هذه تدافأو . هلق ىذلا دانسالا ىف روكذملا نابح نب دنیعس نب یحم وه ( نايح

 يرابلا جتف * ۳ ج۲۸ س م ۱



 ةاكرلا باتک د ۲4 ۳

 اک ةريره ابأ دانسالا اذه ىف ناطقلا يح رکذب۸ نکل ۰ یاجرا دنع عقو ىذلا ددرتلا لطبو « ةعرز ىبأ نم 4

 رڪڪذ دقف أطخ وهو « تاباورلا ضمب ىف هرکذ تبثو « ةدمتعلا تایاورلا نم اهريغو رذ قآ ةءاوو ىف وه
 دبع دفو ةصق ىف سابع نا ثيدح امآ و . ةمدقاا ىف كلذ مدقت اک ةلسرم ناطقلا ةياور نأ « عبقتلا »ىف یطقرادلا

 . لاهنم نبا وه انه ىراخبلا خيش جاجحو . ناعالا باتك رخاوأ ىف ىفوتسم هيلع مالكلا مدقت دقف سيقلا
 نأ ةداهش هللا نام الا ) جاجح قيرط ىف روكذملا دانسالاب ديز نبا ىنعي ( دامح نع نامنلا وبأو ناملس لاتو ) هل

 وهو اهافذل ,هللا الإ هل ال نأ ةداهشو » هلوق ىف واولا تابئإ ىف الإ هقابس ىلع اجاجح اةفاو ىأ ( هللا الإ هلإ ال
 نب دمج ومف ناهنلا بأ امأو . ىزاغملا ىف هنع اذه هثيدح فنصلا لصو دقو ؛ برح نبا وهف ناملس امأف « بوضأ

 ةاكرلا ىعن ام لاتق ىف ركب ىفأ ةصق ىف ةريره ىنأ ثيدح امأو . سخلا ىف هنع اذه هثيدح فنصملا لصو دقو « لضفلا
 ةيقب ىلع مالكلا ىنأيو ( ةالصلا اوماقأو اوبات ناف إل هلوق باب ىف رمع نبا ثيدح حرش ىف هيلع مالكلا مدقت دقف
 ( ركب وبأ ناكو ب هللا لوسد فوت امل ) ةباورلا هذه ىف هلوقو . هللا ءاش نا نيدترملا ماكحأ باتک ىف هب صتخم ام

 ىلا رثك آلا بهذف « ةاكرلا ضرف تقو لوأ ىف فلتخا : (ليمك-:) . هماق» ماق هب دارملاو لصح ىنممب ةهات « ناك د

 « ةضورلا نم ريسلا باب ىف ىووذلا هيلا راشأ ناضمر ضرف لبق ةيناثلا ةنسلا ىف ناك ليقف « ةرجحلا دعب حقو هنأ
 دقو ثيدح ىفو ةبلعث نب ماعض ثيدح.ىف مدقت دقف رظن هيفو « ةعساتلا ىف ناك كلذ نأب خیراتلا ىف ريثآلا نبا مزج و
 اپف لاقو ةعباسلا لوأ ىف تناكو لقره عم نايفس ىبأ ةبطاخم اذكو « ةاكزلا نكذ كثيداحأ ةدع فو سيقلا دبع

 اع ريثآألا نبا هيلا بهذ ام مهضعب ىوقو . مالكلا رخآ ىف أيس اک كلذ لک لیوأت نك نکل « ةاكرلاب انرمأي و

 وأ ةيزج الإ هذه ام لاقف الماع أَي ىنلا ثعب ةقدصلا ةآ تازنآ ال و امف ةلوطملا بطاح نب ةبلعت ةصق ءؤ عقو

 ىعداو . هب جت ال فيعض تبدح هنكل « ةعساتلا ىف ةاكرلا نوکتف ةعساتلا ىف تبجو امنا ةيزجلاو « ةيزجلا تخأ
 ةشبحلا ىلا مهترجم ةصق ىف ةبلس مأ ثيدح نم هجرخآ ام جتحاو « ةرجهلا لبق ناك اهضرف نأ هحيم ىف ةعزخ نبا

 « مايصلاو ةاكرلاو ةالصلاب ان مأيو دلم ىنلا نع هب هريخأ ام لج ىف ىشاجنلل لاق بلاط ىبأ نب رفمج نأ امفو
 نأ لمتحيف « ناضمر مايصالو ؛ دعب تضرف نكست مل سخلا تاولصلا نال « رظأ كلذب هلالدتسا ىفو « ىبتنا
 ةصق نم ركذ ام امف عقو دق ةدم دعب كلذب هربخأ اماو « یشاجنلا ىلع مدق ام لو ىف نكت مل رفهج ةمجام نوكن

 مأ ثيدح هيلع لمح ام ىلوأو . ادج ديعب وهو « هتمأ هب ىمأي ینعم « ان مای » لاقف ارفعج كلذ غلب « مايصلاو ةالمفلا
 مزلپ الو : ةلمججا ىف.ىأ « مايصلاو ةاكرلاو 2 لاب انمأی » هلوقب دارملا نأ  هدانسإ ىف حدق نم رلس نإ اذه ةبلس
 تاذ ةصوصخلا ةاكرلا هذه ةاكزلاب الو ناضمر مايص مايصلاب الو سذلا تاولصلا ةالصااب دارملا نوكي نأ كلذ نم
 مامض ةصق ىف علا ىف مدقتملا سنأ ثيدح ةعساتلا لبق ناك ةاكزلا ضرف نأ ىلع لدي امو . مع هللاو لوحلاو باصناا
 ماض مودق ناكو « ءانئارقف ىلع اهمسقتف انئاينغأ نم ةقدصلا هذه قخأت نا كرمأ هللآ « هنا كدشنآ  هلوقو ةبلعث نبا
 لبق ةاكزلا ةضيرف مدقت ىعدتسي كلذو « تاقدصلا ذخال لاعلا ثعب ةعساتا ىف عقو ىذلا ااو . مدقت اک سم ةنس

 نال « ةرجحلا دعب ضرف امن] ناضمر مایص نأ ىلع مهقافتا ةرجما دعب عقو ةاكرلا ضرف نأ ىلع لدي امو . كلذ
 نم کاج لاو هجام ناو ىتاسنلاو اضيأ ةعزخ نباو دحأ دنع تبثو ٠ فالخ الب ةرندم هتيضرف ىلع ةلادلا ةبألا
 ةضيرف تلات م قاکرلا لونت نأ لبق زطفلا ةقدصب رس هللا لوس او لاق ةدابع نب دعس نب سيق ثيدح



 ۳۳۷ ۱۸۰۲ -۱ ۰۱ ثيدحلا

 دعس نب سيق نع هل یوارا راع ابآ الإ حیحساا لاجر هلاجر حیح هدانس] « هلعفن نعنو ان وان مپ لف ةاكرل
 رطفلا ةقدص ضرف نأ ىلع لاد وهو « نيعم نباو دمحأ هقث و دقو ديمح نا ةومفملا ةلمهملاب بيرع همسا قوك و هو

 خيرات » ىف عقوو . بولطلا وهو ةرجملا دعب كلذو ناضمر ضرف دعب اپعوقو یضتقیف ةاكرلا ضرف لبق ناك

 یزاغلا » قيرط نم روكذملا ةلاس مأ ثيدح لئالدلا ىف قبلا جرخأ دقو « ةاكرلا تضرف لوالا ةئسلا ىف : «مالسالا

 نم نکل قمسإ نبا ثيدح نم هجرخآ ةم زخ نباو « ةاكزلا رکذ هيف سيلو هنع ريكب نب سنوي ةباور نم « قمس] نبل

 ملعأ ها و . لاقم ةبلس ىفو ؛ هنع لضفلا نب ةلس قيرظ

 ةاكزلا ءاتبإ ىلع ةعيبلا سیصاپ - ؟
 ۰ 2 مس ۶

 [ ةبوتلا ۱۱ ]( نيدلا ىف کناوخان ةاكزلا اوت او ةالصلا اوماقأو اوبات ناف )

 : هللا دسبع "نب یر لاق » لاق سيق نع ليعامسإ انتدح ىبأ ىنثدح لاق ریتت نا اش - ۰۱
 6 لس "لکل حصنلا و « ةاك زا ءاتباو « ةالصلا ماقإ ىلع يكلم بلا تعياب

 ةسعيب نأ اهتمضتل ۰ البق ىلا نم صخأ ةمجرتلا هذه : ىينملا نب نيزلا لاق ( ةاكرلا ءاتبإ ىلع ةعيبلا باب ) هلوق

 لك سال باحيالا نم صخأ ومف هتعيبل لطبم هدبعل ضقان ابعنام نأ و ةاكرلا ءاتبإ مادتلاب الإ متت ال مالسإلا

 ركذلان ءانتعالاو ماتهالا صيصختلا عضوم و « هتعيب هتنمض بجاو لک سيل و بجاو ب ىلا ةعيب هتنمضت ام

 رفکلا نم ةبوتلا ف لخدب ال هنأ تنمضت اهنا اكتم ادضتعم ةيآلاب ةجرتلا فنصلا عيتأو : لاق . ةعيبلا لاح

 قولسم ريرج ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو . یهنا ةاكرلا ىت آو ةالصلا ماقأ نم الإ نيدلا ىف نينمؤملا ةوخأ لانب و

 : [ ةبوتلا ۳۶-۳۰ ] ىلاعت هللا لوقو «قاكّرلا_عنام_منإ اپ - ۳

 ىف ابیلع یی موب ملا باذب مشق هللا لوس ىف اهن وقف الو لاو بها نورٌ نیفاو )
 اک 1 عا و اس تا ر 0 0 زر سس اره

 ام اوقوذف « مسقنأل زنگ ام اذه « مروبظو مومونجو مهشابج اهب ىوكستف ؛ منهج ران
  نورمکست متنک

 سل جر سم هم و م 2 ۰ ات و 9

at \4°۲ج رعالا مه نب نم را كيع نأ دان زا وبا ایل لات نیش ان "ربخ | جنان 0 ا اش  

 اذإ تناك ام ریس ىلع اهبحاص ىلع لبالا ىنأت » و لا لاق : لوقب هنع هللا ىضر ةريره ابأ عمم هلأ هد

 هل اهقح اهيف طب مل اذإ تناك ام ريخ ىلع اهيحاص ىلع ملا یأتو . امفافخأب وطن « اهقح اهف طم | وه
 و ر و م ج ES ی

 اهلمحي قاب ةمايقلا موي ک دحآ ىنأي الو : لاق . ءالا ىلع بلحت نأ ابقح نمو : لاق . اهنورقب هحطنتو امف الظأب

 اخر هل تبر ىلع هل حي ريعبب یی الو . تغلب دق « اعيش كل تام ال : لوقاف «دحع اي : ”لوقوف لامي اهل هتبقر ىلع

 « تغلب دق « ايش تل مال : لوقأف ءدح اي : لوقيف
 [ ۹۱۰۸۰۳۰۷۴۰۲۳۷۸ : ىف هفارطآ - ۱۸۰۲ ثيدحلا]



 ةاكزلا باتک - ۳۳۸ 5 (١

 نع راني نب هللا دبع ”نب نمحرلا دبع انت دخ مسالا نب ؛اه ان دح هللا دبع ن لع اشو - ۳
EO 3 5 [ ۶ ¢دۇ ف الام ا دا 2 الكم هللا ”لوسر لاق : لاق نع هللا یر ةريره یا نع نامسلا حلاص ىلإ نع هيبأ س 4-1 "وا و ص 5  

 مث - هیقذش ىنعي - هيتمزولب خب "م ةءايفلا موي هو ناتبيبَر هل عرفآ تابش ةمايقلا موي هل لئم هناکز ۳ ۲
 « ةيآلا ( نولخبی نا نیت الو : [ ۱۸۰ نارع لآ ]الت ۸م. كبك انآ « الام ظأ + لوقي

 ۲1۹0۷ « 130٩ « 4۵56 : ىف هفارطآ - ۱4۰۳ ثيدحلا ]
 مث] یظعت امدح ناضتل ابلبق ىتلا نم صخأ ةمجرتلا هذه : ريثملا نب نزلا لاق ( ةاكرلا عنام مع باب ) هلو

 «اثیش هللا نم كل كلمأ ال » هل هلرقب هنم هيبن ىربتو ةرخآلا رادلا ىف هتبوقع مظع ىلع صيصنتااو ةاكزلا عنام
 هب ام ] ناك هتب مع تددش اف « تاب وقعلا و تاب ولا تواهتب تایجاولا توافتت اإ و . هثاجر عاطقن اب نذوم كلذو .

 هللا لوف و) هلو . لعأ هللاو الخ وأ !ادحج اهكرت نم للءكيل مالاب فئصملا ربعو . ةبوقملا قلطم هيف ءاج ام دك ۲
 ةبآلا نإ : مهريغو ةباحصلا نم لاق نم لوق ةيوقت ىلا حییلت هيف ( ةبآلا ( ةضفلاو بهذلا نوزنکی نيذلاو ) ىلاغت
 نإ هيلي ىذلا بابلا ف كلذ ركذ ىتأبسو « رافکلاب ةصاخ ابنآ معز نمل افالخ ۰ نینمژلاو رافکا) قح ىف ةماع

 عقو دقو ۰ كرنك انآ « كلام انآ و بابلا ییدح ىناث ةريره یآ ثيدح ىف هلوق نم ذوخأم كلذو « ىلاعت هللا ءاش ۱
 رخآ ىف اضيأ بيعش قیرط رم «نييماشلا دن » ىف ىئاربطلاو ىاسنلا دنع لوالا ثيدحلا ىف اضيأ كلذ وحن
 ليبسب دارملا : ( هيبات ) . راصتخاب دانسالا اذه ةءارب ريسفت ىف اهركذف ةفوذحلا ةلمجا ىراخبلا درفأو « ثيدحلا
 یضتقع هيلا فرصل اب صتخال الو, ةاكزلا فراصم ىه ىتلا ةينالا ماهسلا دحأ صوصخ ال معالا ىنعملا ةبالا يف هلل
 مظملا نم ىأ ( تناكام ريخ ىلع ) هلوق . نايس اک ةمايقلا موي ىنعي ( امحاص ىلع لبالا ىنأت ) هلوق . ةيآلا هذه
 . الت ةدشل هل کنآ كلذ نوكيل املك أ ىلع ىتأتف ةفلتع تالاح ىلع هدنع نوكت مال « ةشکلا نمو نمسااو
 هؤطت ) هلوق . ظفلا اذهب رذ ىلأ ثيدح نم لس هاور دقو . اماکذ دؤب مل ىأ ( ابقح اهف طب ملوه اذا ) هلوق
 هنع اص ىبأ قيرط نه لساو « اهفافخأب هرجو طبختف ه ليحلا كرت ىف ةريره ىبأ نع مامه ةياور ىف ( اهفافخأب
 اليصف اهنم دقفي ال تناك ام رفوأ رقرق عاقب اهل حطب ةمايقلا موي ناكاذإ الإ اهنم اهقح ىدؤي ال لبإ بحاص نم امو
 فلآ نيممخ هرادقم ناك موب ىف« اهارخأ هيلع تدر اهالوأ هيلع ترم الك « اههاوفأب هضعت و اهفافخاب هؤطت ادحاو
 ىتأ الإ , رذ ىلأ ثيدح.نم فنصبا و « رانلا ىلا امإو ةئجلا ىلا ام هليبس یری و « دابعلا نيب هللا یطقب ىتح «.ةنس
 « اهارخأ هيلع تدر اهالوأ هيلع ترم املك , لسم لصأ ىفاذك : ( هيبنت ٠٠ هزم و تناكام مظعا ةمايقلا موب اه
 هيلع سم املك هيبأ نع ليهس قیرط نم هدعب یا ةياورلا یف ام هباوصو « فیحصت و ريبغت وه اولاق : ضایع لاق
 ىلع ىوونلا هرقأو اضیآ رذ ىبأ ثيدح نم ملم دنع عقو اذكو « مالكلا تنی اذ و« امالوأ هيلع در اهارخأ
 هيف لاقي الف دعب رع, لف رخآلا امأو« لبق سم دق یذلا لوألا درب امنإ هنأب درلا هجو حضوأو ىطرقلا ءاكحو اذه
 اذا مث ء اها رخآ اهب تةحالت هيلع ىثمت اهرخآ ىلا تلصو اذا ةيشاملا لوأ نأ ینعلا نأ لمّتحي هنأب باجآ مث ءدد
 هبجو اذكو . ىلوالا رخآ ىلا ىهتلت ىتح لوأ یرخالا تءاج عوجرلاب یرخالا تأدب عوجرلا ىلوألا تدادأ
 ةياغلا هذه نم يرخ الا تدر مث یرخالا ىلا ىوتنت نأ ىلا عباتتلا يلع ترم اذإ اهالوأ نأ ینعلا نإ : لاقف ىيطلا
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 سکب ( امتورقب هحطنتو اهنالظأب هؤطت متغلا ىف ) هلق . لعأ هللاو . ىلوألا ىلا اضيأ ىبتنت نأ ىلا اهلي ام ابعیت و

 هحطنت « ءابضع الو ءاحلج الو ءاصقع امف سيل و ةروكذملا اص ىبأ ةياور ىف داز . حتفلا زوجي و هحطنت نم ءاطلا

 رذ أ ثيدح ىف رقبلا ركذ ىتأيسو « لبإلا ىف ركذ ام منغلاو رقبلا ىف ركذو اضيأ رةبلا ركذ هيف دازو « !منورقب
 امو « نيكاسملا نم اهرضح نا ىأ ةلمهم ءاع ( ءاملا ىلع بلحت نأ اهتح نمو لاق ) هلوق ٠ درفم باب ىف ار
 ميجلاب یدوادلا هرکذو . ةيشالاب قفرآ و لزاسلا دصق نم جاتحلا ىلع لپسآ نوکیل الا عضو بلا صخ
 ربع ىبأ قبرط نم دواد ىنأ دنع عقوو « فیحصآ هنأب مزجو ةيحد نبا هبقعتو . قدما ىلا راضحإلاب هرسفو
 ةراغإو اهلخ قارط) : لاق ؟ امقح ام هللا لوسر اب انلق » هظفل و ةعوفم ةلجا هذه نأ مهوب ام ةر ره ىبأ نع ىنادغلا

 نم ةعوفرم اهدحو ةعطقلا هذه برشاا رخاوأ ىف ىنأ سو « هللا لیبس ىف الع لمحو ءاملا ىلع اهلحو اهتحئمو اهواد
 الأ » بيعش نع شایع نب ىلع قيرط سره یادنلا ةياور ىف ( ىدحأ یاب الو ) هلوق . ةريره ىبأ نع رخآ هجو
 ةعرز نبأ قيرط نم !درفم فنصملا هجرخأ دقو ۰ مئانخلا نم لولفل اب قلعتم رخآ ثيدح اذهو « كدحأ نينأي ال
 ةناتحتب « رامب اهل , ةياورلا هذه ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ داوجلا رخاوأ ىف هيلع مالكلا ىتأيو « ةريره ىنأ نع

 « ءار ريغب ةمجعم مث ةثلثملا مضي « ءاغث د انه ىنيمشكلاو لمتسلا اور فو ۰ زعلا توص : ةلمیم مث ةموم ضم
 « ءىثب سيلو ةلمهمو ةاذثع « راعت د هاور هنأ زازقلا نع نيتلا نبا کحو . منفلا حایص وهو ۰ نينلا نبا هحجرو
 ىو « ةاكزلا عنام ام بفاعيل مالا يح هللا نإ » ثيدحلا فو « لبالا توص : ةمجعمو ءارلا مضي « ءاغر هلوقو
 دصق ام ناكف ءاهنم هعنع ام عافتنالاو قافترالا وهو ابنم هللا قح منم دصق هنال ۰ هدصق ضيقنب هل ةلماعم كلذ
 عيمج ىف قلا نأل اهضعب ین وه امإ امف هللا قح نأ عم اراك داعت امنوك ىف ةمكحلاو « هيلع ءايشالا رضأ هب عافتنالا

 هنع هابلعلا باجأو « ةاكزلا ىوس اقح لاملا ىف نأ هيفو < روطم ريغ هناكز جرخت مل ۱! لاملا نالو « زیمتم ريغ للملا

 نكل « دنکلا ىف رمع نا ثيدح نم ىتأيس ام هديؤيو « ةاكرلا ضرف لبق ناكديعولا اذه نأ امهدحأ نيباوحي
 دئازلا ردقلا قحلاب دارملا نأ ةيوجالا ىلاث . هريرقت مدقت اك ةر ره ىبأ مالس) ىلع مدفتم ةاكزلا ضرف نأ هيلع ركعي

 هلعفب مذلا لوزن لصأ هل ناكناو هيف لاکلا نيب اهقح ركذ امل « ادارطتسا ركذ امو « هكرتب باقع الو بجاولا ىلع
 نبا لاقو . ةروصلا هذه ىلع ثيدحلا لمحيف اهنيل برش ىلا رطضم كانه ناك اذإ ام دارب نأ لمدحو ۰ ةکرلا وهو

 ىف یئاسنلا داز : (هیبنت) . قالخالا مراکم نم ىه ىتلا قوقحلا نم بلحلاف « هریغو نيغ ضرف ناقح لاملا ىف : لاطب
 لازب الف ‹ كزنک انآ : هبنطیو هبحاص هنم رفي عرقأ اعاحت ةمايقلا موي مدحأ زيك نوکیو » لاق ثيدحلا اذه رخآ
 هنأكو « _هتیقب ركذ و < عرقآ د هلوق ىلا انمدق اک امضعب یراخبلا درفأ دق ةدايزلا هذهو . « هعیص) همقلي تح

 نمحرلا دبغ هاور انک ( خاص ىنأ نع ) هلوق . بابلا ئبدح ىناث وهو ةريره ىبأ نع حاص ىبأ قیرطب هنع ىنغتسا
 نبا هاورو ۰ رانید نب هللا دبع نع كلام هاور اذكو « الوطم هقاسو لسم دنع حلاص ىبأ نع لس نب ديز هعباتو
 زيزعلا دبع مهفااخو « ةريره ىلأ ىلع هفقو هنکل « اص بأ نع ةيلح نب عاقعقلا نع نالحم نبأ قبرط نم نابح
 دبع ةءا ور : ربلا دبع نبا لاق نكل «هحجرو قاسنلا هچرخآ رمع نبأ نع رانید نب هللا دبع نع هاورف ةملس ىبأ نبا

 اذه فو . ىنا الصأ اص ىنأ نع هاور ام رمع نبا نع دانید نب هللا دبع دنع ناک ول هنال « نيب أطخ زيزعلا
 زيزعلا دبع ةياور نأ ثيدحلا لهأ ةقيرط ىلع ىرحي ىذلا من ؟ ناخيش هيف هل نوكي نأ عناملا امو ۰ رظن ليلعتلا
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 رييصتلا ىتعم لثم نم وأ « روص ىأ ( هل لثم ) هلوق . هظفح دبرم ىلع لد اهنع لده نمو « ةداجلا كل هنآآل ةذاش ۱
 لس نب ديز ةياور ىف عقوو « ةءارب ریسفت ىف هيلا ترشآ اک ضانلا لالا دارملاو ۰ عاج ةروص ىلع هلام ريم یآ -

 ىف ابلع ىحأف ران نم حافص هل تحفص ةمايقلا موب ناكاذإ الإ ابقح اهنم ىدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نم امد
 رانید نبا ةباورف « اعم نیما عاتجا لاتحال نيتي اورلا نيب ینانت الو , هربظو هنيبجو هبنج اهب ىوكسيف منپچررا
 ( منبج دان ىف املع یمحم موي ) ىلاعت هلوق قفاوت لس نب ديز ةياورو « نوقوطیس » هو اهركذ ىتلا ةيآلا قفاوت
 ممنتلاو هاجلا ليصحتل « هقح ىف هفرصي لو ٠ لالا عمج هال ربظلاو نيبجلاو بنجلا صخ : ىواضيبلا لاق ةيآلا
 ىلع املا تشال ةرهاظلا ءاضع لا فرشآ اهنال وأ « هربظ هالوو ریقفلا نع ضرعأ هلال وأ « سبالماو معاطملاب
 . ةمالسلا هلا لأسن « هابنجو هرخؤمو ندبلا مدقم ىه ىتلا عیرالا تابجلا اهب دارملا : ليقو . ةسيئ رلا ءاضعالا
 عرقالاو « سرافلا بئاويو هبنذ ىلع موقي ینلا ليقو «رکذلا ةيحلا - مج مث ةمجعلا مضي رهو - عاجشلاب دارملاو
 . هيف ملا هما طعم هسأر رعش نال عرقأ یک : « دییع نآ تاتو فو. همس ةرثكل طعم ىأ هسأر عرق ىذلا

 ىرقي 3 عبقأ ىم :« ىرهزالا بيذهت » فو . هسأر دلج بهذي هلعلف , اهسأرب رعش ال ةيحلا نأب زازقلا هيقعتو
 : ةمرلا وذ لاق . هسأر ةورف طعمتت ىتح هسأر ىف هعمج و ملا

 هدر ام عسللا لتاق لص رظملا نع هسأر ةورف راما ىتح مسلا ىرق

 هل ) هلق ۰ هسأرب رمش ال ىذلا سانلا نمو « مسلا نم هسأر ضیا ىذلا تايحلا نم عرق لا : ىطرقلا لاق
 ىأ هاقدش ديز یح ملكت لاقي نيقدشلا ىف ناتللا ناتديزلا امهو « نيتدحومو ىازلا حتفب ةبيبز ةّينثت ( ناتبدبز

 هقلح ىف امه ليقو ۰ هاف نافنتکی ناتطقن ليقو « هينيع قوف ناوادوسلا ناتتنکنلا امه لیقو  امبنم ديزلا جرخ
 حتفو هلوأ مطب ( قوطي ) هلوق ۰ هيف نم ناجرخم نابن لیقو « نينرقلا لدم هسأر ىلع نات لیقو « ذنعلا ىم ز دل
 دي ذوخأملاو « عاجشلا وه ذخأي لعاف ( هيتمزهلب ذخأي مث ) هلوق . اقوط نابعثلا كلذ هل ريصب ىأ « ةلیقثا واولا
 طبي یتح هبلطي لاز ال » ظفلب « ليحلا كرت » ىف ةيتألا ةريره ىلأ نع مامه ةءاور ىف انیبم عقو اک لاملا بحاص
 « نيقدشلاب ثيدحلا ىف رسف دقو « ةروسكم ىاز اهدعب ءاحلا نوكسو ماللا رسكب (هيتمزولب) هلوق . « هاف اهمقليف هد
 لك أ اذإ كرحتي ىذلا نيدخلا مل ام : عماجلا فو . نینذلا تحت نيرحللا ىف ناثتانلا ناظعلا امه : حاحصاا فو
 هعفني ال ثيح بيذعتلا ىف ةدايزلاو ةرسملا لوقلا اذه ةدئافو ( كزنكانأ « كلام انآ : لوقي مث ) هلوق . ناسنالا
 « هبلطيو هبحاص هنم رفي » ةريره ىلأ نع مامه قيرط نم « ليحلا كرت » ىف دازو . کلا نم عون هيفو « مدنلا
 هدب همقلي ىت> هعبقب لاز الف « كدعب هتکرت یذلا كزنک انآ لوقيف هعبتي ١» نابح نبا دنع ناب و ثيدح فو
 هنأ ىأر اذاف « هنم رفي وهو بهذ ثيح هبحاص عیب » رباج ثيدح ىف لساو . « هدسج رئاس هعبقي مث اهغضميف
 رهاظو « هسأر رقني ه دوعسم نبا ثيدح ىف ىناريطالو « « لحفلا مضقي اكاهمضقي لعجل هيف ىف هدب لخدأ هنم دب ال
 ىأ :یطرقلا لاق « انه اک« هل لثم الل » ملسم دنع رباج ثيدح ىفو . ةفصاا هذبب لاملا سفن ريصي هللا نأ ثيدحلا
 ىف« (ةبآلا ( نولخبي نيذلا نيسحيالو )الت مر هلق . ایصتنم یآ امئأق لثم محلوق نم « مقأو بصن وأ روص
 أرق » یذمرتلا ةباور ىف هوحنو . ةبآلا ركذف « يلب هللا لوسر أرق مث و ىديحلاو ىعفاشلا دنع دوعسم نبا ثيدح
 ةنآلا ىف قيوطتلاب دارلا : لاق نم لوقل ةيوقت نيثيدحلا نبذه قو « ةمايقلا موي هب اولخ ام نوقوطيس : هقادصم
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 « ةاكرلا یعن ام ىف تا زن اهنأ ىلع ةلالد ةيالا مس ىلا ةوالت قو . مثإلا نوقوطیس هانعم نإ لاق ن ل افالخ « ةقيقحل

 نمیف تلزن : ليقو « يلب ىنلا ةفص او تكن يذلا دوملا ف تلزن ان: ليقو « ریسفتلاب للعلا لهأرثك و

 قورسم هلاق مواصإ ال ةبارق هل

 زاكب سیف هناك دا ام بيساب - ع
 « ةقدص قاوأ ةسمح نود امف سيل » جم *ونلا لوقل

 لاق رلسأ نب دلاخ ن رع بامش نا نع 000 یا المل ديعس نب بيش "نب دمحأ لاقو -- ۱:۰

 بها نوزيكي نينلاو) نا لوق ن رع ىئريخأ : ”ىبا رعأ لاقف. امنع ا ىضر رع ننام

 امن عل *ایوف اتاك دو ملف اه زم نکنم : مع 2ا < یضر رمع "نیا لاق 4 هلا لبس ىف امت وقف الو ةضفلاو

 « لاومألل ربط هل متسج تآ زنأ الف « ةاكزلا لر نأ لبق اذه ناك
 [ 4551 :ىف هفارطآ - ۱۰6 ثيدحلا ]

 ريثك ىبأ نب ىحب یتربخآ ٌيعازؤألا لاق ناس ب يع اا كل اشو - ۰

 هنع "لا یفر دیس اپ قشم هنأ م نسحلا ی رام نت يه تن را راع رز ىحي نور ع "نآ

 امف سیلو « دص دود سس نود اهف سیو 0 ةقدص قاوأ ساب ید و اهلل لوقي
 ع ۳

 » دف ىزا سم نرد

 [ ۱٤٤۷ « ۱٤۵۹ ۰ ۱٤۸٤ : ىف هفارطآ - ۱۸۰۵ ثيدحلا ]

 يبأب انآ اذاف « ذب لاب ترم » لاق بهو نب ديز نع نیَصح انربخأ ًايشه م لع اشو - ۹

 نفلار ىف ةيواعمو انأ تفلخف ملا "تنك : لاق ؟ اذه ازم تل زأ ام : هل تاقق « هنع هل ضر رد

 تلت : تلقف « باتکسلا لهأ ىف تر : ةبوامُم لاق ( هللا لبس ىف اهتوقذنيت الو تالار بها نوک

 مدقا نأ ؛ ناهع "ىلإ بتکف « فوكشت هنع لا | "یضر نامع ىلإ بتکو « كاذ ىف هنيو ىني نإكسف « مهو ایف

 "نإ : یل لاقف « نامل لذ ترک ذف « كلذ لبق فور ل مهنأك یتح سالا "یع رکن نو ی
- 9 ۵ 

 4 تطاو تعمسأ ع “لع اور ولو ؛ لزعلا اذه یار ىذلا كاذف . بيرق تنكف © كيح ملا تا 6 تاس

 و
١ 

  6 ۷لاق سبق ۽ نب فنحألا نع ءالعلا ىلأ ن ع "یرب را ان لح ىلعألا دبع اح ا > اشا بس

 » ءالملا وب أنت دح یر رل اتث دح ىلأ یندح لاق دمصلا " دبع انربخأ روصنم "نب قاحسإ خو « تسلج

 ۶ و ۲ 2 ر ,r عر« ع 07
 بایتلاو رعشلا نشخ ”لجر ءا « شرق نم حلم ىلإ ”تساح 2 لاق مې لح سل س فنحألا نا ریخشاا "نا



VYةاكزلا باتک ۲  

۱ 

 ید ةملَح ىلع عضو ٤ ماج ران ىف هيلع ىحي فض نیزراکسلا رشپ : : لاق ؟ 0 لف مع مق یتح « ةئيهلاو

 یوم ٠ لزازی هيلث ةماح نم جرح ی هفتك ضف ىلع ٌمضوبو اك جار ' ىتح مدحآ

 ىذلا اوهرك دق ' الإ َموقلا ىرأ ' ال : "4 تلف « وه نم یردآ الانأو هيلإ تساجو * هتمتو . ةبراس ىلإ سل

 « ايش نولقمي ال مهنإ : لاق . تاق

 لاق ؟ ادحأ ریبن رد ابأ اي : لكم ثئنلا : لاق ؟ لا نم : تلق لاق - ىلبلخ یل لاق - ۰۸

 متعادل و یو زوم وا ی

 . اينأللا نوسمحم امنإ « نولقعي ال ءالوه ناو . نان ةثالث الإ لک قفا بهذ دا شم ل نأ بح :

 فا اقلأ ی > نيد نع مهیتفتس الو ايند م أسأل اوال

 لاطب نبا لاق ( ةقدص قاوأ س نود اف سيل : هلي ىنلا لوقا < زنکب سيلف هتاكز ىدأ ام باب ) هلوق

 رانلا هبحاصل بجوملا هيلع دغوتلا وه ین زنکلا نأ ةمجرتلل ثيدحلا اذ ىراخبلا لالدتسا هجو : هريغو

 نآ هموبفم هناا ريو مف ةزدص ال » ثیدش كلذ ررقت اذإو < 0

 لضفي ام یمسپ الف هبحاص ىلع ديعو الف ةتدصاا هنم تجرخأ لام لک نأ ءاضتقمو « ةقدصلا هيفف سخلا ىلع داز ام

 دق ةكزأا هيف بجت ال ىذلا وهو سخلا نود ام نأ هب كس لا هجو : ديشر نا لاقو . ازنک ةفدصاا هجارخإ دعب

 مذ هقحلب مل لالا قح بجاو ىف هيلع یا نمو « از لعاف لع ىننأ قهر, امطق رنک سيلف هيف تا نع ىنع

 وفعم هلال ازاك ىمسي ال ةقدصاا هيف بج ملام : لاقي نأ صخلتيو . یبتنا . لالا وهو هيف هيلع ى ىثآ ام ةبج نم

 ةمجرتلا ظفل نإ مث . ازنک ىمسي الف هن بجو ام جارخاب هنع ىنع هنال كلذك ةاكزلا هنم تجرخأ ام نكس يلف « هنع

 هجرخأ اذکو , افوقوم هنع رانید نب هللا دبع نع كلام هجرخأ رمع نا نع افوقوهو اعوفرم ىور ثبدح ظفل

 هجرخأو . ظوفحم سيل هنإ : لاقو رانيد نب هللا دبع نع ىروثلا قيرط نم ینارطلاو قبمبلا هلوو « هع ىفاشلا

 ناو هتاكذ تيدأ ام لک د ظفلب رع ۶ نبا نع عفان نع ربع نب هللا ديبع نع ريم نب هللا دبع ةياور نم اضيأ قبا

 0 :شضرألا هجر لع انماط نک ناو زاك وهذ هتاکز ىدؤت ال ام لکو « زاكب سيلف نيضرأ موب تح ناك

 یعرشلا هانعم زتكلاب دارلا نأ نم م مدقت ام دور اذهو . هفقو رورشلاو < ظوفحم سيل : لاق مث اعوفم

 5 ةعرز وبأ حجرو < هرش كنع تيهذأ دقف كلام ةاكز تيدأ اذإ , ظفاب کالا هجرخأ راج نع بايلا

 « كياع ام تيضق دقف كلام ةاكز تيدأ اذإ » ظفلب ىذمرتلا هجرخأ ةريره ىلأ نعو . رازبلا دنع اک هفقو امهريغو

 اضيأ ناطقلا نبا هدحصو رك احل ا دنع ةبلس مأ نعو . نابح نبا طرش ىلع وهو « ک احلا هححصو « بيرغ نسح : لاقو

 . ديج هدنس نأ « ىذمرتلا حرش » ىف 20 انخيش ركذو . لاقم هدنس ىف : بلا دبع نبا لاقو ٠ دواد وبأ هجرخأو

 زاك أ « هللا لوسر اي : تااقن بهذ نم احاضوأ سبلت ت تناك املأ ةماس مأ نع » دواد ىبأ دنع هظفلو . قارعلا ظفاحلا وه ( ) ١

 دعوتلا زكا نأ ىلع ةرهاظ ةجح وهو . قارعلا لاق (ک ديج هدنسو « ه |. « زنکب سيلف « « ىف هتاكز ىدؤت نأ غلب ام : لاقف ؟ وه

 ملعأ هللاو . هتاكز ىدؤت ۷ :ذلا لالا وه باذملاب هيلع



 ۲۳ ۱۰-۱۵۰۸ فیفا

 ضرفي مل هللا نا » ظفلب اعوفرم دواد وبآ هجرخأو « ةمجرتاا ظفلب افوقوم ةبيش نأ نا هجرخأ سابع نا نعو

 دوت ملام مومذملا زنکلا نأ ىلع روهمجاو : ربلا دبع نبا لاق . ةصق هيفو یکلاومآ نم قب ام بیطل الإ ةاكرلا

 نم مدقت ام ضعب ركذف « كيلع ام تيضق دقف كلام ةاكز تيدأ اذإ , اعوفم ةر ره ىبأ ثيدح هل دهشي و . هناکز

 ' اذه ىف كلذ نم هيلا بهذ ام حرش ىقأيسو « رذ ىبأك دهزلا لهأ نم ةفئاط الإ كلذ ىف فل اخ مو : لاق مث قرطلا

 ف دواد وبأ هلصو دقو ءدمجأ اند ه رذ ىفأ ةباور ىفو , شک الا اذنك ( بيبش نب دو لاقو ) هلوق . بابلا

 لهذلا ءزج یف ولعب انا عقوو . هدانساب بیش نب درحأ نع ۰ یلهذلا وهو یح نب دم نع « خوسنملاو خسانلا باکو

 _ ر نبا لبق ريدأ الف . یردآ ال : رمع نبا لاق ؟ ةمعلا ثرتآ , یارعالا لاؤ هيف دازو یراخبل ىف امم متأ هقایسو

 دعب - هرخآ ىف دازو . یردآ ال : لاقف یردب ال امع لمس - هدفت ىنعي - نمرلا ديغ وبأ لاق ام معن : لاق مهد

 ةعاطب هيف لمعأو هبکزآ هددع مع ایهذ دحأ لثم ىل ناك ول ىلابأ ام : لاقن “ىلا تفتلا مث - لاومالل ةربط : هلوق

 ىلع امإ ريمضلا درفآ (امتاکز دوی لف اهزنک نم ) هلوَق . ىرهزلا نع ليقع قيرط نم هجام نبا دنع وهو « ىلاعت هلل

 « بهذلا نم رثكأ مهنمز ىف اهدوجو ناك وأ رثكأ اب عافتنالا نآل ةضفلا ىلا ادوع وأ « لاومالا ليوأت ليس

 € ابنوقفنی ) لاق ثيح نآرقلا ظفل ةياعر كلذ ىلع لماحلاو « بهذلا لاح نايب نع اها نايبب ءافتک الا ىلع وأ

 یا : لسقو . ةيفاو ةلج امهم دحاو لك نال ‹ ظفللا نود ىنعملا ىلا ا اهذ درفأ : فاشكلا بحاص لاق

 ناك اما ) هلو ٠ كلذك رايقو ىأ «بيرغا اهب رايقو یو » رعاشلا لوةكوهو , كلذك بهذلاو « امنوقفني الو

 . -هب ةاساولا نع ةجاحلا نع لضف ام سبح وهو زائتك الا ىلع ديعولا نأب رعشم اذه ( ةاكرلا لزنت نأ لبق اذه

 لوزنب دارملا اذه ىلعف « ةاكزلا بصأ تردقو حوتفلا هللا حتف امل ةاكرلا ضرفب كلذ خس مث « مالسالا لوأ ىف ناك
 هنأك ع ابهذ دحأ لمم یل نادك ول ىلابأ ال » رمع نبا لوقو . لع هللاو . اهلصأ لازلإ ال اهريداقمو امص نايب ةاكرلا

 لام لع رذ ىبأ ثيدح لمح نأ رذ ىلأ ثيدحو رع نبا مالك نيب 'عمجاو . بابا رخآ ىتآلا رذ ىبأ لوق ىلا ريشي .

 مظعألا مامالاك هتدئاع بلطت و هلضف یجرب نم هاكلا هل نوكي وأ « هنع هسبحي نأ بحب الف هريغا صخشلا دب تحت

 بع وهف هناکز ىدأ دق هكا لام ىلع رع نبا ثيدح لمح و ٠ ایش هتمعر نم نيجاتحلا نع رخدب نأ بج الف

 ىري الف هتالطا ىلع ثيدحلا لمع رذ وبأ ناكو . ساناا ةلأسم نع هب ىنغتسيو هتبارق هب لصيل هدنع نوكي نأ

 عوم لام لك نأ ىلا بهذي ناك هنأ ىلع لدت ريثك راثآ رذ لأ نع تدرو : ربلا دبع نبا لاق . الصأ ءىش راخداب

 نمو ةباحصلا روم هةلاخو « كلذ ىف تلزت دمعولا ةيآ نأو « هلءاف مذب زنك وهف شيعلا دادسو توقلا نغ لضفب

 له » لاق ثيح ىنارعألا ةصق ىف هريغو ةحلط ثيدح هب اوكسمت ام حصأو « ةاكزلا یعنام لء ديعولا اولحو مدعب

 دقو ‹ رع نبا نع مدقت اک مالا لوأ ىف ناك كلذ نأ رهاظلاو . ىجا ءعوطت نأ الإ ال : لاق ؟ اهريف “لع

 كلذ ناكف « ةيأف كلا نع لضف ام ىأ ( وفعلا لق ؟ نوقفني اذا« كنولأسيو ) ىلامت هلوقب لاطب نبا هل لدتسا

 رذ وہا ناک » لات هيب أ نع سوا نب دادش نب ىلعي قيرط نم دنسلا ىفو . لعأ او . خسن مث مالا لوأ ىف ابجاو
 قلعتيو ةصخرلا عمسي الف عقلي ىناا هيف صخرب مث . هءوق ىلا جرخي مث ةدشاا هيف لَو هللا لور نم ثيدحلا عمي

 قرولا ةاكز بفن ری دسقت ىف درعس یآ شرب دح امدح : كثيداحأ ةثالث بابلا ف فنصلا ركذ م « لرالا مالاي

 ' هدب > ةطوظخلا ىف ( ) ١

 يرابلا مه « ۳ ج۳۵ سم



 ةاكزلا تانک - 4 ۳۷
 نب قحسإ فلاخ ةدجن نب بامولا دبع نأب دوعسم وبأو ینطقرادلا هبقعت ( ريثك ىبأ نب ی ىف ربخأ ) هلوق ٠ هديغد
 ماشهو ديشر نب دواد هاورو « دامحو دیعس نب ىحن یثدح یعازوالا نع بيعش نع » لاقف هيف یراخپلا خيش ديزي
 ىعاذوالا نع هاود رسم نب ديل ولا : لاقو بوسنم ريغ ىحي نع ىعازوألا نع قح] نب بیمش نع اعيمج دلاخ نبا
 هلع ها ور ديعس نب ىحن نع روهشم ثيدحلا اذه : ىلعامسالا لاقو « ديعس نب یح نع ناملا نب نمحرلا دبع نع
 نب قع) عبات دقو . یہا « دیس نب یحم نع یعازوالا نع » لاف بيعش نع ديشر نب دواد هاور دقو « قلخلا
 ىلع لاد كلذو « هقيرط نم ىلليعامسإلاو ةناوع وأ هج رخأ قح] ن بوعش نع قشمدلا نجرلا دبع نب ناملس دز
 نب ىح نع ىعاذوألا ةياور نأ ىلع لم نب ديلولا ةباور تلد نكل « نيبجولا ىلع ىعاذوألا نع بسك دنع هلأ
 . لءأ هللاو . ريثك ىبأ نب یحم قيرط ىلع رصتقاو یراخبا اهنع لدع كلذلو « ةسلدم وأ ةموهوم ةطساو ريغب ديعس
 دعب ىفوتسم هيلع مالكلا قأيسو « هابأ عمس هنأ ورع نع ديعس نب ىع ةياور ىف ( ةدامع نب یجب هيبأ نع ) هلوق
 ةءاور ىفو « رثک ال اذك ( امشه عمس ىلع انثدح ) ِهلوَق ۰ ةيواعم عم رذ ىبأ ثيدح اهناث . اباب نیرثعو ةعضب
 هرخآو ةدحواا نوكسو ةلممملا رسکپ خاربط ناب فورعملا وهو « مشاه نآ نب ىلع انثدح , هخياشم نع رذ ىنأ
 ىعباتلا وه ( بهو نب دز نع ) لوق . أطخ وهو ىنبدملا هللا دبع نب ىلع نع « ىزملا فارطأ » ىف عقوو « ةمجعم
 , ةئيدملاو ةكم نيب فورعم ناكم ةءجعملاو ةدحوملاو ءارلا حتفب ( ةذبرلاب ) هلوق . نیمرضخا دحأ ىفوكلا ريبكللا
 كلذ نع بهو نب ديز هلأس ۱4و « هلوزت ببس ثيدحلا اذه ىف رکذ دقو ؛ هب تامو نامثع دبع ىف رذ وبأ هب لزت
 من . هرايتخاب ناك ناكملا كلذ ىف هلوزن نا رذ وبأ نيب دقو . رذ ابآ ی هنأ هياع نوعنشي اوناک ناثع ىضغبم نال
 ردغي ناك دقو < ةذيرلا رات اف روك دملا هبهذم نم هريغ ىلع اهفاخ ىتأا ةدسفلا عفدل ةايدملا نع ىحنتلاب نانع هسآ
 ىبأ دياوف ىف انیورو . مميتلا ىف هل ةصق هیفو « هنع رخآ هجو نم ناسلا باحصأ هاور اک ملي ىنلا نمز ىف اهلا
 لاو : لاقف هسأر نع رسخل ۰ نامع ىلع رذ ىبأ عم تلخد , لاق تماصلا نب هللا دبع ىلا هدانساب منج نب نسحلا
 . ةذيرلاب ىل نذثا « كلذ ىف ىل ةجاح ال : لاقف . ةنيدملاب انرواجتل كيلا انلسرآ اإ : لاقف . جراوخلا ىنعي مهنم انأ ام
 مام « ميكردأ الود مهتم انأ ام هلوق دعب لاقو هرخآ نود هجولا اذه نم ىسلايطلا دواد وبأ هاورو . « معن : لاق
 « دعس نأ تاقیط » قو « تدعق ام موقأ نأ ىت مآ ول هللاو ؛ ةيمرلا نم مپسلا قرع اي نيدلا نم نرقرء ؛ قيلحتلا
 تنأ له « لعفو كب لمف لجرلا اذه نإ : ةذيرلاب وهو رذ ی ال |ولاق ةفوكلا لهأ نم اسان نا » رخآ هجو نم
 . ,تعطاو تعمسل برغاا لا قرشلا نم ینریس ناثع نأ ول« ال : لاقف - هلتاقنف ىمي  ةيار ال بصان
 هج رخأ ام ماشلا هانكس ىف ببسلا نيب دقو . املع نامثع لماع كاذ ذا ةيواعمو < قش»اب ىنعي ( مادلاب تنك ) هلوق
 ىأ - ءاببلا غلب اذا : لس هقل لوسر يل لاق : لاق رذ وبأ ىنثدح , بهو نب دير نع ىرخأ قب رط نم لب وأ
 هدنعو . هو ثیدطا ركذف « ام تنكسف ماشلا تمدق املس ءانبلا غلب الف . ماشلا لا لحتر اعلس ةنيدملاب
 : ناثع هل لاق لخد الف « انيذؤي هنإ : لاقف ناثع ىلع رذ وبأ نذأتسا ر لاق سابع نبا نع فعض .يف داسا اضيأ
 ىلا زكبحأ نإ : لوقي لي هللا لور تسس نكلو « ال : لاق ؟ رمعو ركب ىنأ نم ريخ كنأ عزت ىذلا تنأ
 مدح ناکو . ماشلاب قحلب نأ هاف لاق . « هدېع ىلع قاب انأو > هيلع هت دهاع ىذلا ديعلا ىلع قب نم یم کبرقآو
 :*ناهنع ىلا ةيواعم بتكف :.عرغل هدمب وأ هللا لميس ىف هقفني ام الإ مرد الو راذید مدحأ دنع نابي ال : لوقيو



 ۳۷۵ ۱۰4-۱4۰۸ ثيذحلا

 :نوزنکی نذلاو ف ) هلوق ٠ مدقف ۰ لع مدقا نأ نایع هيلا بكف . رذ ىنأ ىلا ثعب اف ةجاح ماشااب كل ناك نإ

 « ةطفلا و بهذلا نوزنكي نيذلاو تأر قف » ظفلب نيصح نع رب رج قي رط نم ةءارب يسفت ىف أيس (ةضفلاو بهذلا

 یح ساناا لء رثكف ) هلوق ٠ انیف هذه ام د ريرج ةياور ىف ( باتکلا لهأ ىف تلزت ) هلق . ةبآلا رخآ لا

 ىلع نامثء یثخغ لاق ؛ *اشا نم هجورخ ببس نع هنولأسي هيلع اورثك مهنا : ىررلا ةباور ىف ( فوري مل مهنأك

 . ابیرق حنت هل لاقف د ىربطلا ةياور ىف ( تيحنت تنش نا ) هلق . ماشلا لهأ ىلع ةيواعم هيشخ ام ةنيدملا لهأ

 : «تلق ام عدأ ال هللاو  ظفلب نيصح نع ءاقرو قيرط نم هيودرم نبال اذكو « هلوقأ تنكام عدأ نل هللاو : لاق

 نع هم نع دوسألا بأ نإ برح ىنأ قیرط نم ىلعي ىبأو دحالو « ایشبح ادبع » ءاقرو ةءاود ىف ( ايشيح.) هلوق
 فیک : لاق . ماشلا یت آ : لاق  یوبنلا دجس ملا ىأ ؟ هنم تجرخأ اذإ حنصت فيك : هل لات لي ىنلا نأ , رذ ىبأ

 .. قيسب برضأ : لاق ؟ هنم تجرخأ اذا عئصت فيك : لاق . دجسلا ىأ « هيلا دوعأ : لاق ؟ اهنم تجرخأ اذا عنصت

 . « كوفاس ثيح م قاسنتو عيطتو عمسن : لاق < ادشر برف و كلذ نم كل ريخ وه ام ىلع (۱) كلدأ : لاق

 رذ يأ راكنإ نأ حیحصلاو « هون رذ نآ نع ديزب تاب ءامسأ نع بشوح نب رپش قيرط نم اضيأ دمحأ دنعو

 نيطالسلا نال « لاطبالاب ىوونلا هبقعتو . هبجو ىف هنوقفني الو میسفن ال لالا نوذخأو نيذلا نیطالسلا ىلع ناك

 نإو كلذ لعفي نم دارأ هنأ وهو  لحم هلو : تلف . اونوخ مل ءالومو < ناععو رمعو ركب ىلأ لثم اواكذئنيح

 ىبأ قافتال ةعيرشلا عورفب نوبطانع رافكلا نأ مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا فو . هلعفي نم ذئنیح دجوو |

 راكنإلا ىلع رجب مل ةيواعم ناف « ءايلعأل ةمثالا ةفطالم هيفو . باتکلا لهأ ىف تازن ةبآلا نأ ىلع ةيواعمو رذ -

 ريذحتلا هيفو . هلي وأت ىف هل افلاخم ناک هنوک عم رذ ىبأ ىلع قنحي مل نايثعو « ءم ىف هنم لعأ وه نم بناك ىتح هيلع

 « ةدسفملا ةيشخ لوضفملا ةعاطب لضفالا مأ و سالا ىلوآل ةعاطلا ف بيغرنلاو « فعال ىلع جورخلاو قاقشا نم

 عفد ميدقتو « نطولا قارف ىلا كلذ ىدأ نإو فزرعملاب مالا ىف ةدشل اب نخالاو , داهتجالا ىف فالتخالا زا وجر

 حجرف كلذ عمو « ملعلا بلاط ىف هيلع كب نم ةريبك ةحلصم ةئيدملاب رذ ىبأ ءاقب ىف نا ةحلصملا بلج لع ةدسفلا

 نآل هنع عوجرلاب كلذ دعب هاي لو « ةلأسسلا هذه ىف دیدشلا هیهذع ذخآلا نم ةدسفملا نم عقوت ام عفد ناثع دنع

 ديع نبأ وه ىلعألا دبعو « ماقرلا ديلولا نبا وه ( شايع انثدح ) هلق : كلاثلا ثيدحلا . ادهتمم ناك امهنم الك

 اذه فنصاا فدرأو . ريخشلا نب هللا درع نب ديزي وه ءالعلا وأو < ديعس وه ملا مضي ىربرجلاو « ىلعالا

 ءالعلا ىبأ ثيدحتي هيف ثرا ولا دبع نبا وهو دمصلا دبع حيرصتل هنم لزنأ ناك نإو هدعب یذلا دانسإلاب دانسالا

 فرطم هيخأ نع روك ملا دیزب ءالعلا ىبأ نع نابیش نب دوسالا یور دقو . ءالعلا یال فن> لاو « یر رجلا
 نع

 فنحالا ثیدح نال فاحألا ثيدحل ةلعب كلذ سيلو « دمحأ هجرخأو « اضيأ ثيدحلا اذه رخآ نم افرط رذ یآ

 ییعاع الا و لسم ةياور ىف ( الم ىلا تساج ) لوق . ناخیش هيف ديزيل نركي نأ عنام الو « دئاوف رثك أو اقايس من

 ( ملا رعشلا نشخ ) هلق . « شبرق نم ةقلح ىف انأ اهنيبف « ةنيدملا تمدق » ىريجلا نع ةيلع نب ليعامسا قیرط نم

 نشخآ و مليم ةياور ىف عقوو . حصأ لوالاو « نسحلا نم نيتلمبمب یباقلو , ةنوشحلا نم نیتمجعم شک الل اذك

 تمدق » فنح لا نع لاله نب ديمح قيراط نم نايفس نب بوقميل و « مهدلع ماقف هجولا نشخأ دسجلا نشخأ بايثلا

 « كامأ الإ ١ ةطوطخلا ی (۱)



 ةاكزلا باتیک ۲ ۱ ۳۷۹
 ۰ رد وأ اذه : اولاقف اضهب همر همش ةبحللاو سآ رلا ضب أ لاوط مدآ لجر لخد ذإ اه دجرم تاخدي هد

 أه دعب ةمجمملا نوکسو ءارلا حب ( فضرب ( هلوق ۰ نزانکلا يشل , ىليعامسإلا باور ف ) نيزناكلا را ( هلق

 قفدلا مظلا ۰ ةمجعم داض أهدعب ةمجمملا نوکسو نونئلا ما ) ضغأ ( هلوق 5 ةهضر اهدحاو ةاحا ءراجیل وه 50

 ىمسف ةيرحلا ضفناا لصأو « هنم صخاشلا وه : ىباطخلا لاق < فتکلا ىلعأ ىلع وأ فتكا فرط ىلع یذلا
 لسيعامسالا ةاور ىف ۰ كرحتيو برطضي ىأ ( لرازتب ) هلوق ٠ ناسنالا هکر كرحتب هلال اضغن عضوملا كلذ
 . ايش هيلا عجر مهنم ادحأ تيأر اف « مهسوءر موقلا عضوف د ةياورلا هذه ىفليعام] داذو « نیمی ,لجاجتیف د
 یرصعلا دیلخ قیرط نم سم داز ( وه نم یردآ ال انأو ) هلوق . « ةيراس ىلا سلج ىتح هتعبناف « ردأف : لاق
 الا تاق ام : لاق ؟ هلوقت كلتعم “ىش ام : تلقف هيلا تمقف ؛ رذ وبأ اذه : اولاق ؟ اذه نم : تاقف د فنحالا نع
 . هريغ ىلع ةجح نوكي الف رذ ىبأ ىلع فوقوم هن] لاق نم لوق در ةدايزلا هذه ىفو . « ب مبا نم هتعمس ائيش
 : تلق « هنورب نيح سانلا هنم رفي لجرب انأ اذاف « ةنيدملاب تشک » فنحالا نع ىلهايلا دیزب قيرط نم دمحالو
 هللا لوسر امنع ماهی ناک یا زونکلا نع مهاجنآ ىلإ : لاق ؟ كذع سانلا ردفن ام : تلف. رذ وآ : لاق ؟ زا نف
 هلوقو . ءايندلا نوعمج اما » لاق تسح كثردحلا رخآ ىف كلذ هجو نيب ( اًديش نولفمي ال مبنا ) هلو ٠ ا
 بیصت الو مم رتسعت ال ‹ شیرق نم كناوخإل و كلام : تاقف د ةروك دلا ليعامسا ةياور ىف «ايند مهأسأ ال ,
 رذ وبأ وه لاق لعان ( هلي ىنلا : لاق ؟ كليلخ نمو : تاق ) هلوق ٠ «خا ايند مهأسأ ال كبرو : لاق ؟ مهنم
 ضعب نأكو « طقف لاق وأ نقب ىنلا لاق كلذ دعب طقسو . ی ىنلا لياخ : لاق هنأك أدتبملا رخ مب ینلاو
 مالكا ايس لقتسم ثيدح وهو ( ادحأ رصبتأ رذ بآ اي ) هلوق ۰ امتايثإ نم دب الو اهفذخ ةرركم اهظ ةاورلا
 ااو . ىلاعت هقا ءاش نإ « ريئاند ةثالث الإ , هلوق نم ةياورلا هذه ىف عقو ام ىلعو « قاقرلا بانك ىف فوتسم هيلع
 ؛ بوجولا ىلع سيل هنأ الإ كلذ ىف رهاظ وهو « لاملا زانتك١ مذ نم هيلا بهذ ام ةيوقتل فنحألل رذ وبأ هدروأ
 : لاقف هملت ىلا ةمجرتاا فنصاا هبقع مث نمو

 يح ولالا ٍتافإ تسیساپ 2 ۵
 شا "یر دوعسم نا نع سیف ی دج لاف ليعامسإ نع ی امدح ین نا ر اش - 4

 ىف هيكل ىلع طاف الام هلا انآ لُجر : نیا ىف ۱! دتح ال » لوقب كي ينا "تم : لاق هنع
 او اهم یقی وهف کج نا ها آل جرو « یا

 نآ ىلع ليلد لدأ نم وهو «كلذ ىف بيغرتلا ىلغ لادلا كثيدحلا هيف دروأو « « هقح ىف لالا قافنا باب د
 ء ةيواوآلا ىلع لومحف « ابهذ ادحأ ىل نأ بحأ امد ثيدح امأو « ةاكزلا ىدؤي ال نم ىلع ةلو# ديعولا كثرداحأ
 نمدرو امو « لسأ كرنلا ناك ناو رطخ ةبساحلا یفو « هنع لوئسم عماجلا نکل احارم ناک ناو لاملا عمج نال
 هناف , هيلع ةيساحملا رطخ نمأي ىذلا لالحلا نم هعنجي هنأب قث و نم ىلع لومحف هقح ىف هقافنإو هليصحت ىف بيغرتلا
 بمذ » ثيدح ىف هدهاش مدقتاکایش لصحي ل نإ كلذ یی الو . ىدعتملا عفنلا كلذ باوث هل لصح هقفنآ اذل
 نب نيزلا لاق « لعلا باتک لئاوأ يف فوتسم باپلا ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو . رعأ لاو ءررجألاب روئدلا لهأ
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جو ىف ةيلكلا هنع جورخلاو ةحبصلا ف هلذبو لاملا عيمج قافن] زاوج ىلع ةجح ثيدحلا اذه ىف : رينملا
 « بلا هو

 ٠ هيلع هدعب ام طبراو همالكل اديك أت هررک

 ٦ - ةرقبلا 554 ] هلوقل « ةقّدصلا ىف مای*را بسا [ :
) 

 نیرفاکسلا موفلا ىدهسال“للاو - هلوق ىلإ - ىّذألاو "لب كتاف دص اولطبت ال اونمآ نا اأاي)

5 
 د دش رم 0 ( لباو ( ةمرکع لقو ءيش هياع سيل : ( ادص ) امنع هر یر سابع یا لاقو

 یدنلا :} لا ) ر

 لغ لمحیف ةقدسصف ءايرلا لاطبا هدارم نوكي نأ لمتح : نا نب نیزلا لاق ( ةقدصلا ىف ءابرلا باب ) هلق

 نالا اأ اب : ىلاعت هلوقل ) هلوق ۰ اب قدصتي مل كلذ الول ثیح قلخلا نم ءانثلاو ةدمحلا بحل اهنم ضحمب ام

 هجو : ريدملا نب نیزلا لاق ( ن رفاكلا موقلا یدچ ال هقاو  هلوق ىلا یذالاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ

 ابعابتا وأ ةقدصلل ىذالاو نلا ةنراقم هبش ىلاعت هللا نأ ةيآلا رم لالدتسالا
 ىذلا ىلارملا رفاكلا قافناب كلذب

 قافنا هبش نأ ىلوأو < ءاذیالا ةنراق» نم حبقأ هتقدصل ملسملا نم ءایرلا ةنراقمو « هنم اًديش هيدي نيب دعب ال

 ٠ هبهلا نأ هدارمو
 ةيآلا ىلع ةجرتلا هذه ىف یراخبلا رصتقا : دبشر نبا لاقو . ه۱ هقافنا لاطبإ ىف ىئارملا رفاكلا

 قافن إلا ناك الو . روبظلا ىلا ءافخلا زيح نم جرخيل رهاظلاب هبش امر خلا نال « هب هبدهاا نم یخ نوكي ءىثلاب
» 

 ءالوه ةلاک لاطب الا ىف ءالؤو ةلاح ىأ ؛ ینالاو ناب لاطب إلا هب هبش ةقدصلا لاطبإ ىف ارهاظ نمؤملا ريغ نم ءار

یارلا لاحم هيبش "ناما لاح نال اضيأ ليصفتلا لاح یعارب نأ دعبب الو , ةلجا ثيح نم اذه
 رهظ نم ال هنال « 

 مل هرصنب ارصان یذوال نأ لب نم نآل نيقفاذملا نم ناميالل دقافلا لاح همشي ىذؤملا لاحو , هللا هچ و دصقا م هنأ

 نم ىوقأ هب هبشملا ناک ال : لاقي نأ صخلتي و . ىهتلا ىذؤملاو ناملا ةلاح نم دشآ ینارلا ةلاح نأ اذبم ملعف ‹ هذوب

 ادلص : سابع نا لاعد) هلوق . دشأ ءا رلا مآ ناکاهف ءايرلاب اهلاطبان هبش دق ىذآلاو نملاب ةقدصلا لاطب]و « هيشملا

ف ) هلوق ىف اذکم سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قب رط نم رب رج نبا هلصو ( “یش هيلع سول
 ىأ ( ادلص هكرت

 رافكلا لامعأل هللا هرض لثم اذه , لاق ةيالا هذه ىف ةداتق نع ديعس قب رط نم ی رها یورو
 *یش هلع سيل ٠

 قيرط نمو « « "ی هياع سبل ايق افصلا رطملا اذه كرت اک ذم وب اوبس ام “یش ىلع نوددقب ال : لوقب ةمايقلا موب

 جود نه دي نب دبع هلصو ( یدنلا لطلاو « دیدش رطم لباو : ةمركع لاو ) هلوق . هوحن یدسلا نع طابسآ

» 
وق ىف لاق ةمرکع تعمس د ثايغ نب ناهثع نع ةدابع نبا

 یدنلا لطلاو ؛ دیدش رطم : لاق لباو هل

 ن 2 0 ر ۱

 : [ ۲۱۳ ةرقبإا ] هلوقل بیط بدک نم الا لبقي الو « لولغ نم ةق دص "نا لبق ال ساپ - ۷
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زادص نم رخ ةرتغمو فورعم لوق
 ( میل غ لاو « یذآ 36 

: ] ۲۷۷-۰۲۷ 
 ةرقبلا ] هلو « بيط ربك نم ةفدصلا سا

~A 



 ةاكرلا باتک - ۰ ۲۷۸
 4 نون مالو مهياع فوخ الو - هلوف ىلا - مث رافک 21 بحي ال "لاو تاق دصلا یزو

 - رانید ن هللا دبع نبا وه نهرا دبع امدح رضقلا ابآ مهب رينم ن هللا دباشزو - ۱:۰

 نم ةرم ل دعب قادصت نم » لكك نا ؛لوسر لاق : لاق هنع لل ”وطر ةررره ىلأ نع رلاص ىبأ نع هيبأ نع

 را رک شحأ يري اک هيحاصل ابری "م نمی مرتي هلل ناف - بلا الإ الت الو - بسيط بسك
 ىبأ نع راسب نب دیعس نع رانيد نبا نع هاقرو لاقو . رانيد نبا نع نايلس با . « لبجلا لث ن : تح

 ىبأ نع ملاص ىبأ نع لیسو لسا ب دیزو میرم ىبأ "نب لسم ہاورو . یم یا نع نع نا ۍضر ةريره
 لال *یبلا نع نه لا يضر ةربره

 [ ۷۳۰ : ىف هفرط ١4٠١ ثيدحلا ]

 هللا لبقي ال » لمتسملا ةياور فو ٠ لوبجللل ءانبلا ىلع ثك الل اذك ( لولغ نم ةقدص لبقت ال باب ) هلوق
 نسحلا هجرخآ و . ةرارطلا باتک ىف هتجرت ىف هبقاب قبس دقو ؛ لوألا ظنللاب لسم هجرخأ ثيدح نم فرط اذهو
 « لواغ نم ةقدص الو « روبطب الإ ةالص هللا لبقي ال » ظفلب هيف لسم خیاشم دحأ لماكىبأ نع هدنسم ىف نايفس نب
 هدانساو ءروبط ریغپ ةالص الو « لولغ نم ةقدص هللا لبقي اله اعوفرم هيب نع حیللا ىبأ ثيدح نم دواد بالو
 . هدعب یا ةريره ىلأ ثيدح نم فرط وهو « هدحو لمتسیل اذه ( بیط بسك نم الإ لبقي الو) هلوق . حیح
 فنصملا ىرج : دهثملا نبا لاق ( ملح - هلوق ىلا یذآ امت ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق : هلوقل ) هلوق
 نإ ىذأ لولغلاو « تلطب یذالا ةئيس اهتعبت ال ةقدصلا نأ ةيآلا ىف نأ كلذو ۰ لجبا ىلع ىلا راثي] ىف هتداع ىلع
 تناك اذ] فيكف ةعاطلا لطبت اهررقت دعب ةعاطلل ةقحاللا ةيصعملا لعج هنأأل وأ « ىلوالا قیرطب اهلطب أ ةقدصلا نزاق
 ةعاط ةيصعملا عقت فیکف « ريغلا كلم ف فرصتم بصاغ ريقفلا ىلا لاملا هعفد ىف لاغلا نال « ةيصعملا نيعب ةقدصلا
 نأ نم معأ یذالا نأ ىلع ىنبني هنأب ديشر نبا هبقعت و ؟ اهرمأ لوأ نم ةققحلا ةعاطلا ةيصعملا تلطإأ دقو ةرتعم
 ىف اذه لسی ال دقو ٠ لوالا باب نم نوکیف لولغلا ىف اك هريغل هئاذيإ وأ هيلع قدصتملل قدصتلا ةبج نم نوكي
 ىلع فطع هناف « لئاسلا لوئسملا ةبج نم نوكي ام وه ام بالا ىف یذالاب دارملا نأ رهاظلا ناف « هدعبل ةنالا ىنعم
 بصغ وأ لولغ هب قدصتلا نأ لع اذإ هيلع قدصتلا نأ دصق ىراخبلا نأ ررظب ىذلاو . واولاب هعم عمجو نملا
 هنأ قدصتملا ىلع قدص دقو « بيط ريغ هجو نم هنأ لع امل نا ركب وبأ ءاق اك. هب ضرب لو كلذب ىذأت هوحن وأ

 (ةرفغمو ) هلوقو « لیلا درلاب هرسف ( فورعم لوق ) هلو ٠ لعأ هاو . هلبقي م هلع ول ام لكل هضيرعتب هل ذؤم
 وفع ليقو « ليما درلا ببسب هللا نم وفع دارملا : لبقو . لوئسلا ىلع لقثي ام هنم دجو اذإ لئاسلا نع وفع ىأ
 نملاب طبحت ةقدصلا نأ ةيآلا رهاظو . ربظآ ىناثلاو . اليمج ادر هدر هنوكل لوئسلل هنم ةرذعم ىأ لئاسلا ةبج نم
 عقو ناف « یذالاو نملا نم اهتمالس ىلع فوقوم اهلوبق لعل : لاقي نأ نكي نكل « ةملاس عقت نأ دعب یذالار
 ةقدص لبقت ال ١ لوق لد لوألا : (ناهینت ) ٠ لعأ هاو . لاطب الا كلذ نع رسف طورشلا مدعف طرشلا مدع كلذ
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 نم هلأ هيف بیسلاو . الثم مهلبج اذا ()۵ قدصتي نأب هباحصأ ىلا لولغلا درب الإ هتمذ أرب ال لاغلا نأ « لواغ نم

 لمتسال انه عقو : ىناثلا . مثديغ ىلع ةقدصلاب هيف فرصتي تأ هل نكي مل مهئايعآ تاچ ولف « نيمن اغلا قح

 مه الو - هلوق ىلا - تاقدصلا ىبريو ) ىلاعت هلوقل «٠ بيط بسك نم ةقدصلا باب د هي وېش نباو نيمشكلاو

 نكل « ةيآلا ىلع راصتقالا ىف ابابق ىتلاك نوکتو « ثيدحلا نم اذه لبق ىنلا ةجرنلا ولختف اذه یلعو ( نونزع

 نم ابلبق ىتأل هتبسانمو ةرهاظ ةمجرتلا هذهل ثيدحلا ةبسانمو . ةمجرتلا ىف ىذلا ثيدحلا ظفل ىلا ةراشإلاب اهبلع ديزت

 بيطب سيل ام نأ همومفف  بیط بسك نم ناکام الإ لبقي ال هثا نأ ىلع هقوطنم لد هال « ةفلاغلا موبفم ةبج

 نيولت ريغب « باب » ناك نإ ةمجرتلا هذه نإ مث . لعأ هللاو . لبقب الف بيطلا ريغ دارفأ نم درف لولغلاو « لبق ال

 فوذع ربخلاو أدتبم هدعب اف انونم ناكنإو « بيط بسكن م ةقدصلا لضف باب اذه ريدقتلاو « أدتبملا ريخ ةلمجلاف

 نم معأ وه ام هب دارلاو « بودكملا بسكلا ینعمو . اماو هللا رثكي وأ ةلوبقم بيط بسك نم ةقدصلا هربدقت

 « لاملا لیصحت ىف بلاغلا هنوكل بسکلا ركذ هنأكو . ثاریللک طاعت ريغب بوسكملا لوصح وأ بك-تلا ىطاعت

 عرشلاب قلطملا ىلع قلطأ مث  عبطلاب ذلتسملا بيطلا لصأ : ىطرقلا لاق « بسکلا ةفص هنال لالحلا بيطلاب دارلاو

 هضرتعا دةف « بياع بسك نم ةقدصلا » هلوق دعب « تاقدصلا ىنريو : ىلاعت هلوقل , فذصلا لوق امأو ؛ لالحلا وهو

 ناف « كلذ سكع ىلع مالا لب ؛ بيط بسك نم ةقدصلا نوكل ةلع سيل ةقدصلا رجأ ریثکت نأب هريغو نيتلا نا

 اوقفنأ ١ ىلاعت هلوقب لدتسي نأ نيب الا ناكو : نيتلا نبا لاق . رجألا ریثکتل ببس بیطلا بسكلا نم ةقدصلا

 نأ لع كلذ لد مارح هنال هللا هقحع ابرلا نأ ىلع ةلمتشم الا تناك ال : لاطب نبا لاقو ( متبسک ام تابيط نم

 نوکی نأ نم معآ ناك ناو « تاقدصلا » ظفل : ینامرکا لاقو . قوحملا سنج نم نوکت ال لبقتت ىتلا ةقدصلا

 اومميت الو ) وحن قایسلا ةنيرقب بیلعاا بسكلا نم ىتلا تاقدصا اب ديقم هنکل « هريغ نمو بطلا بسكلا نم

 لوق اذه « ةلمهلا سكب لملا رسكلاب و لثملا حل اب هنال اهتمیق ىأ ( ةرمت لدمب ) هلوق . ( نوقفنت هنم ثيبخلا

 ىف سكلابو ةميقلا ىف هلثم حتفلاب ليقو « هسنج نم رسكلاب و هسنج ريغ نم لثملا حتفلاب : ءارفلا لاقو « روما

 هذه ىف طبضو . فاتخم ال لثملا ظفل نأ اي ىنعمب امه : ىئامكلا لاقو « ةقرفتلا هذه نوب رصبلا ركذأو . رظنلا

 ىلا دعصي الو » اهركذ ىنالا لالب نب نايلس ةياور ىف ( بيطلا الإ هللا لبق الو ) هلوق . حتفلاب رثكالل ةياورلا

 ابعضيف » اهركذ ىنآلا هتباور ىف ليهس داز « هلق ام ريرقتل ءازجلاو طرشلا نيب ةضرتعم ةلمج هذهو « بيطلا الا هللا

 « هيف فرصتلا نم عونم وهو ؛ قدصتملل كول ريغ هنال مارحلاب ةقدصلا هللا لبقي ال ام او : یطرقلا لاق « ابق> ىف

 املبقتب ) هلوق ۰ لا وهو دحاو هجو نم اینم ارومأم *ىثلا نوكي نأ مزا هنم لبق ولف « هيف فرصتم هب قدصتلاو

 ثيدح قو « ابضبقیف , اهركذ ىتالا م ىنأ نب لم ةياور فو « هنیمیب اهذخأ الإ » لیپس ةءاور ىف (هنیمیب

 لفي هنال ربلا وهو واولا دیدشت و مال مضو ءافلا حتفب ( هگولف ) هلوق . « هدیپ نمحرلا اهاقلتیف , رازلا دنع ةعئاع

 تددش ءافلا تحتف اذإ : دیز وبأ لاقو . ءادعأو ودعك ءالفأ عملو « رفاح تاذ نم مطف لک وه ليقو ؛ مطفي ىأ

 جوحأو لمعلا جاتن ةقدصلا نالو « ةنيب ةدايز ديزي هنال لثملا هب برضو . ورك ماللا تنكس اهترسكاذإو « واولا

 امس ال - مدآ نبا لمع كلذكو  لاكلا دح ىلا ىبتتا هب ةيانعلا نسحآ اذاف امطف ناكاذ] ةيبرتلا ىلا جاتنلا نوکی ام

 ملعأ هللاو « لمأتف « هب قدصتي نأب ال٠ هلملو « انيديأب ىذلا لصألا فاذك ( ) ١



 ةاكولا باک - ۰ ۳۸۰

 ىلا ففيمضتلاب یبتنت ىح لاکسلا تصن امدکی املا هللا رظن لازب ال بیط بسك نم قدصت اذإ دبعلل ناف . ةتدصلا
 دنع ةريزه بأ رص مساقلا باور ىف عقوو . لبجلا ىلا ةرقلا نيب ام ةبسن مدق ام نيبو هنيب ةبسانملا حقت باصف
 رازيلا دنع هل ةياور ىفو « « هليصأ وأ هرپم » مساقلا نع رخآ هجو نم قازرلا دبعل و« ٠ هربم وأ هولف » ىذمرقلا
 اهو < هلیصف لاق وأ هولف » ةريره ىبأ نع راسإ نب ديعس قيرط نم ةمرزخخ نالو « هليصف وأ هعیضر وأ هرپم و
 هند اومیفیل مهاطخ ىف اوداتها ام ىلع هب ربع امأإ هچشو ثيدحلا اذه : ىرزاملا لاق : كشل « وأ » نأب رعي

 نيعلاب قلتي یضترم ىذلا *یشلا ناك امل : ضايع لاقو . ةيبرتلاب اهرجأ فيعضت نعو نيملاب ةقدصلا لوبت نع ىنكف

 فوشلاو دجلل لهؤم وه ىأ « نيملاب ةيارع اهاقلت » لئاقلا لوقل لوبقلل ريعتساو اذه لثم ىف لمعتسا اهب ذخؤيو
 عفه ینلا نيم دارملا : ليقو . ءدضب لامثلا ذإ « لوبقلا ةرج نع نيملاب ربع : ليقو . 200 ةجراجلا اهب دارملا سيو
 دارملا : ىليقو . لاعت هلل ذخالا نیم ىف ةقدصلا هذه عضول صاصتخار كله ةفاضا ىلامت هللا ىلا اهقاضأو ةقدصلا هيلا
 ىتاعملا يبل نيملاب قلتلاب لوبقلاو اضرلا نع ةيانكملا : ريثملا نب نزلا لاقو . هنسخ ليقو « لوبقلا ةهرس
 قاتلا نياع نم ككشني ال اک كوبقلا ف اك دب ال ىأ ؛ تاسوسحا قیقحت سوفنلا ىف اهقيقحتو ناهذالا نم ةلوقعملا

 لا لهأ لاق : هعماج ىف ىذمرتلا لاقو . ةحراج هب لوانتملا نأ الو دوپملا لوانتااك لواندلا نأ ال « هيمي *یشل
 ناو كلام نع ىور اذكه « فيك لوقن الو ابدشت امف هوتن الو ثيداحألا هذج نموت ةعامجاو ةنسا) لهأ نم

 ديحوتلا باتک ىف فوته میل درلا ىنأيسو . ىنا تاياورلا هذه ةيمبجلا تركناو « مريغو كرابملا نباو ةئيبع

 نوكست ىح » ةريره بأ نع راسي نب دیعس قيرط نم للو ( لبجلا لثم نوك-: ىتح ) هلوق . نلاعت هللا ءاش نا
 ىمي « دحأ نم مظعأ یهو ةمايقلا موي اهب ىفاوي ىتح » مساقلا نع رخآ هجو نیم رج نبالو « لبجلا نم مع
 هللا باتك ىف كلذ قيدصتو : لاق «دحأ لثم ريصنل ةمقللا نإ ىتح » ظفلب یذمرتلا دنع مساقلا باور ىف یهو . ةرألا

 دازو . ةريره ىبأ مالك نم ةبالا ةوالت نأب حيرمصتاا ربرج نبا ةياور ىفو ( تاقدصلا ىبريو نرلا هللا حم )
 ىف لقثتل مظعت اهنيع نأ اممظهب دارلا نأ رهاظاو «  اوقدصتف » اضيأ مساقلا قيراط سم هتياور ىف قازرلا دبع

 نع ىأ ( رانید نبا نع ) لالب نبا وه ( ناملس هعبات ) لوق . اماوث نع هب اريعم كلذ نوكي نأ لمتحمو « ناريملا

 لالب نإ ناملس نع دلخم نب دلاخ لاقو : لاقف ديحوتلا ف فاصملا اهركذ ةءباتملا هذهو . ةرب ره ىبأ نع ملاص يأ
 فيسوي نب ذاعم نب دمج قيرط نم قزوجلاو ةناوع وبأ هلصو دآو ؛ ةريسي ظفللا ىف ةفلاخم هيف نأ الإ « هلثم قاسف
 ليبس نع ناملس نع دلم نب داخ انثد- نان نب دما انثدح سم حي ىف عقوو . دانسالا اذب داخ نب دلاخ نع

 ليرسو رانی: نب هللا دبع ناخیش هيف ناماسلف هظف- نامع نب دحأ ناك نإ اذهو « هلك هظفل قس لو خاص نآ نغ

 ( ءاقدو لاتو ) هلوق . دي< سیل و اذه ىف نيحيحصلا یتیاور نيب یوسف فارطألا بحاص لفغ دقو « اص ىنأ نع
 لحج نامل-و نحرلا دبع فااخ ءاقرو نأ ىنعي ( ةريره ىبأ نع راسب نب ديعس نع دانید نبا نع ) رمع نبا وه
 ىدرادلا راشأ دقو « ةلوصوم هذه ءاقرو ةياور ىلع فقأ لو « خاص ىلأ لدب راسي ن درع هيف رانید نبا خيش

 ةماخلاو ٌةثسلا لهآ دنه روذح نا دمج كلذ ىف سیلو « هرهاظ ىلع ثدحلا ءارجز باوصااو « هجو اف نيا تاليوأتلا هذه(١)

 هسهیرعت مم لالا هجو ىل هلل كلذ تابئاز « هتافعو هنادیس هللا ءا نم ةحيحضلا ةدسلاو بات ىف ءاج ام ناغالا مهتديقع نأل
 هنأ ىلءو هناعبس هلل نیملا تابا ىلع ةلالد ثيدحلا اذه قو ٠ هنع لودملا زوج ال ىذلا قلا وه اذهو « تانولا ةمباشم نع یلاص

 قولا هتناو . امآ هتركذ ام كلل عضتب ىذمرتلا مامالا مالك نح ىتأي ام رظفاو . اپفهاضیو بیطاا بسك نع ةقدصلا لبقب



 ۳۸۱ ۹ ۱ ۱۱۰-۱۱ ثيدحلا

 راسي نب ديعس نع ظوفحم هنال ديجي لاق ام سیل و « راسي نب ديعس نود حلاص ىبأ نع ةاورلا دراوتل مو اهتأ ىلا

 نمرلا دعو ناملس ةفلاخم ىلا ةبسنلاب ةذاش ءاقرو ةءاور معن . امهريغو ىذمرتلاو سم هجرخآ اك رخآ هجو نم

 سم هاورو ) هلوق دمحوتلا باتک ىف كلذ تايب دقو 0 ءاقرو ةياور ىلع تفقو : ( هيبنت) . لعأ هللاو

 ةاكزلا باتک ىف ةلوصوم اهانيورف لسم ةياور امأ ( ةريره ىنأ نع زع خاص بأ نع ليهسو ملسأ نب ديزو ميم ىبأ نبا

  هب هلع ماسخلا يأ نبا وه لس نب ديعس انثد> ىعدقملا ركب ىنأ نب دم اید لاو یضاقلا بوعي نب فدومأ

 ةدايزو ةدئاف نم ةثالثلا قايس ىف ام تمدق دقو , لسم امیلصوف ليهسو لآ نب ديز ةباور امأو

 دارا لبق ةقادصلا ساپ - 4

 ل

 ىلا یک : لاق بهو ن ا رس لاق دلاغ ن ن 6-0 امدح 1 5 لود مدآ شم بس ۱

 : لجرلا ”لوقي ¢ ان دیک الو هتک دصب لجرا يشعآ نامز کس یی هان ءاوفادصت لو وا

الق مويلا ان, ال سمالاب اهم تل ول
 « اهم یل ةجاح 

 ۷ e44 : ىف ةافرط ۱٤١١ ثیدحلا ]

 ف ا یهر ةربره ىلأ نع نمرا دبع نع دانزا وأ ان ایا آنا قم سس ۳

 ت - 8 4

 لبق ن ۰ م لالا 2 ع ىتح 4 ضيفي ¢ لالا کیف رٹ رل : ىتح 75 الا موقت ال » ل "یبلا لاق : لاق
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 انثدح ده وبأا ۳ رشا ”نب نادم را لیا ا كر دم نب هلا دبع شو بس ۳

 هوا تل نا لوسر دن تک » "لوقب هنع لا 7 یر م اح ن یدع تەم” لاق ىاطلا ةفيلح ن ع

 ناف ليبسلا معطف امأ : اك هلا ”لوسر لاقت . لوبسلا عطق وكي "رخالاو « لیلا وكشب اهدحآ : نالجر
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 فوطی یتح موقت ال ةعاسلا ناف لا امأو . ريسفخ ريغب ةكم ىلا ریملا حرخت قح وح ليلق الا كياع یناب ال

د ۲ باحح هيو ا سیل 4 نا يدب نیک نفل م < هنم اهلبقب نم د ال و وب
 

ی وقف ؟الام كتوأ لأ :4 ناوقیل مثل
 : ناوقيلذ ؟الوسر کیا لی ل 

 ولو رانا ک دحا نیقثیلف . راد ا یر الف هلاعث نع هر مث « رانلا الإ یر الف هنیم نع ۷ 1

 « ةبيط ةملكبف ' دمي ل ناف « ةرع قش
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 ١11 هنع ا یفر ىموم ىبأ ن نع ةدرب ىلأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ اتش انثدح ءالعلا ن , دم اش یاس ,

 ًادحأ د N بلا 2 نم 4 ةقدصلاب هيف ”لحرلا فول *تنامز سا الا ىلع نيل 1۴ » لاق هيلع بل نع

 ةرثكو لاجرلا لق نم 4 تر اما نوعرأ 28 "دحاولا "لجراا یّربو « هنم اه ذأ

 ىرابلا حق ا



 ةاكرلا باتک - 4 ۱۸۲

 نم ر ذحتلا ىلع ثحلا ةمجرتلا هد هدوصقم .: هصخلم ام رينملا نب نیزلا لا ( درلا لبق ةقدصلا باب ) هلوق.

 مده ىلا ةديرذ نوكي دق اهب فيومنلا نال لبق . روكذملا وفلا لیصحت نم املا ةحراسملا ىف امل « ةقدصلاب فيولا
 ىلا نيجاتملا ءارقفلا دقف عقرس هنأ قداصلا ربخأ دقو ٠ اهلا جاتحا ةفداصمب الإ ةقدصلا دوصقم متي ال ذإ اه لباقلا
 نم دمي مل ولو هنن ىلع باثم هتقدص جرخأ نم نإ ليف ناف . امابقي نم دحي الف هتقدص ىنغلا جرخب نأب ةقدصلا
 هقاو غرآ لوالاو طقف لضفلا باول باثي ىوانلاو ۰ لضفلاو ةازاجلا باوث باثي دجاولا نأ باوجلاف ۰ ابلبقي
 كثيدح اهوأ : ةقدصلا لبقي نم نادقف عوق و راذنإلا اپنم لک ىف ثدداحأ ةعب رأ بابلا ف فنصاا ركذ م . معأ
 ظفلب - رخآ هجو رم  باوأأ ةعبس دعب ىتأيس ( نامز كيلع قاب هناف) هِِوَق . ىعازخلا وهو بهو نب ةثراح
 ( اهب ىل ةجاح الف ميلا امأف ) هلق . اهايإ هيطعي نأ قدصتملا ديري ىذلا ىأ ( لجرلا لوقي ) هلق . « ىفأيسف د
 نمو « لاطب نبا لاق 5 ةعاسلا برق هضيفو لالا ةرثك نمز ىف عقب كلذ نأ رهاظلاو « « اف » یپمشکلا ةاود ىف
 ىف هقاس دقو « بابا ىئيدح ىناث ةربره نأ ثيدح قايس نم نيب وهو ؛ ىتأيس اک نتفلا باتک ىف فنصلا هدررآ مث
 حتفب ( م ىتح ) هلرقو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه ىفوتسم هيلع مالكلا ىتأيو . الوطم انه روكذملا دانسإلاب نيفلا
 ىوريو . هنرحأ *ىثلا همه لاقي ( هلبقي نم ) هلوق هلعافو ةيلوعفملا ىلع بوصنم ( لالا بر ) و ءاهلا مضو هلوأ
 ءاحلا رسكو هلوأ مضي امهربشأ نيبجوب هوطبض : مسه حرش ىف ىوونلا لاقو ٠ هقلقأ الا همهآ لاقي هلوأ مضإ
 ىأ لوعفم نمو لعاف لاملا برو ءاحلا مضو هلوأ متفب ىناثلاو ‹ هنزحب ىأ لبقی نم لعافلاو لوعفم لالا برو
 نب ىدع ثيدح اهثلاث . هنع ىئائغتسال هب لةجاح ال ىأ « هب » نتفلا ىف داز ( یل برأ ال ) هل . لعأ هقاو . دصقي.
 ةعاساا ناف ) هيف هلوق انه هدهاش_؛ . وتم هيلع مالكلا ىتأيو « قايسلا اذه نم اب فنصملا هدروأ دقو « متاح
 نأب رعشمو هلبق ینلا ةريره ىبأ ثيدحل قفاوم وهو ( هنم املبقي نم دحي ال هتفدصب كدحأ فوطي ىتح موقتال
 أيس اک- متاح نب یدع راشأ دقو  اضيأ كلذب رعشم هدعب ىنآلا ىسوم ىنأ ثيدحو : نامزلا رخآ ىف نوكي كلذ
 لوق نتناف ‹ حوتفلا سآ رارقتسا دعب ةبواعم ةفالح ىف هنافو تناكو هنامز ىف حقی مل كلذ نأ ىلا  ةوبنلا تامالع ىف
 ىح اهتاكرب ضراالا جرفت نيح ىسيع لوزن دعب كلذ عقي امنإ : نينلا نبا لاق . نامزلا كلذ ىف عقو كلذ نأ معز نم
 . همای ىذلا بابلا ىف ةرم قشب ولو رانلا ءاقتا ىلع مالكا ىتأيو . رفاك ضرالا ىف قبب الو تيبلا لهأ ةنامرلا حبش
 فواعي هلوق اذكو « ةقدصا لبقي نم مدع ىف ةغلابم ركذلاب هصخ ( بهذلا نم ) هلوق . یوم ىبأ ثيدح اهعباد

 لعلا باتک نم « لعلا عفر باب » ىف یفوتسم هيلع مالكلا مدقت ( حلا لجرلا یریو) هلوقو اهلبقي نم دحج ال مث

 ةقّدصلا نم ليلقلاو «ةر نب ولو زا اونا باب - ۰
 (تار لا هلك م) هلوق ىلإ  ةيآلا ( مبین نم ین هللا ةاضرم ءاغتبا ”ملاومأ نوتفنپ يلا لو

 نع ةبعش ان دح ئرمجلا هللا دبع نا ره رگ ٩ املا وبأ انت دح ديعس نب هللا ديبع اشر - 146

 هر ءاجخ « ليات اتك ةتدصا یا تل امل » لاق هع هللا ىضر دوم ىلأ نع لئاو ی نع نايا
 آف. اذه علم نع ین هللا نأ : اولاقف « عاصب دص كلج ءاجو . ىلرُم : وقف« ریثک مىشب ىدصتف
 « بلا ( مدمج الإ نودجت ال نيذلاو , تاقّدصلا ىف نينمؤلا نم نيم"وطلا ن رز يذلا )
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 [ ۱۱۹ ۸ ۷۳۰۱۹ : ىف هفارطأ - ١416 ثيدحلا ]

 يضر یراصنالا دومسم بأ نع قيقش نع ”شعألا انثدح يأ د دح ی نا دیس اشو - ۳

 « لا بیصیف « لناحتف قوا ىلإ اندحآ نا ةقدصلاب اس اذإ جا ”لوسر ناک » لاق هنع لا

 « فلأ ةثامل ويلا مهضعبل ناو

 : لاق لقعم نب هللا دبع تمم لاق قاحسإ ىلأ نع مش ان دح برخ نب ناملس اشم - ۷

 « قرم "قب ولو رانلا وقتا » "لوقب اط هلا لوسر تمم : لاق نع لا فر ملاح نب یرلع تعم

 ن لا دبع یتدح لاق ئرهزلا نع رمشم انَربخأ هللا دبع ان ربخآ لاق دم ن ةرشب شرم - ۸

 یدنع ادجت ض لا اهل نان اعم ةارما تلا تلاق اهنع هللا -وضر علام نع ةو رع نع مرزح نب ركب ىلأ

 نا لخدف . "تجرحف تماف م« اهنم لك أت لو « اه نیب امتعتقف اهايإ امتيطعأت « ةرم ريغ ايش
 « رانلا نم ًارتس هل نک ءیشب تالا هذه نم لقبا نم : لاقف هن'ريخأف « انياع لَ

 [ ۵۹۹۰ : ىف هفرط ۱۸۱۸ ثيدحلا ]

 نم امف - هلوق ىلا - ماومآ نوقفنی نيذلا لثمو « ةقدصلا نم لیلقلاو « ةرمت قشب ولو دانلا اوقتا باب ) هلوق

 ةقدصلا ىلع ثحلا ىلع هلك كلذ لاتشال ةالاو رخلا ظفا نيب فنصلا عمج : هريغو رينملا نب نیزلا لاق (.تارفا لك

 "یرما لام لحم ال د هلوق هل دمشیو « اهريثكو ةقفنلا ليلق لمشب ( مهلا ومأ إل ىلاعت هلوق ناف ٠ اهريثكو ابليلق

 رانلا اوقنا » هلوقو . ريثكلا نود لیلقلا لحب لئاق ال ذإ « ريثكلاو ليلقلا لوانتب هناف « « سفن بيط نع الإ لم

 ليثملا ة.مج نم اهريثكو ةقدصلا ليلق ىلع ةلمتشم اضيأ ةالاو ‹ اضيأ ليلقلاو ريثكلا لوانتب «ةرع قشب ولو

 ركذ امأو . لباولا ةباصاب ريثكلاب ةقدصلاو لطلا ةباصاب لیلقلاب ةقدصلا تپشف « لباولاو لطلاب اف روكذملا

 دومسم ىنأ ثيدح بابلا ىف دروأ اذهلو < صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وبف ةرّدلا قش ركذ دعب ةقدصلا نم ليلقلا

 ريدقت : مالا دبع نب نيدلا زع خیشلا لاتو . ( مهدبج الإ نودج ال نيذلاو ) ىلاعت هلوق لوزنل اببس ناك ىذلا

 . ريثكف اریثک ناو « ليلقف اليلق نإ ۰ رطملاب ةنجلا رام فيعضت لثك نوقفني نيذلا روجأ فيعضن لثم ةيالا

 هدقفي المع لمع نمل لشلا برض تنمضت ینا ةيناثلا ةن الاب ةوبرلاب الثم تب رض ىتلا والا ةنآلا عبنأ ىراخبلا نأكو

 رعشي ( ريصب نولمعت ام هللاو ) ىلاعت هلوق نالو . ةقدصلا ىف ءايرلا بانتجا ىلا ةراشإلل هيلا ناكام جوحأ
 رکد مث . اراصتخا اضع: ىلع هراصتقا ىف رسلا وه اذه نأكو « ةيئاثلا ةیالا رکذب هحضوأف « دعوا دعب ديع ولاب

 وه (ناملس نع ) هلو . ارصتخمو امان نيبجو نم دوعسم نأ ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةثالث بابلا ىف فنصملا

 قف ذخ ) ىلاعت هلوق ىلا ريشي هنأك( ةقدصلا ةبآ تلر ال ) هلوق . ىردبلا یراصن الا وه دومسم وبأو  شعالا ۱

 . ترفاسک تلمح ىنعع تلماح لاقي ٠ ةرج الا انروبظ ىلع لمحن ىأ ( لماحن انك هلوق . ةبآلا ( ةقدص ملاومأ

 هذه دعب ىلا ةيناثلا ةءاورلا ىف هلوق هددؤيو 0 هب قدصتت ام بستکشل ةرجالاب للا فلکتت ديرب : ىباطخلا لاتو

 ( شک ءیشب قدصتف لجر ءا ) هِوَق . ةرجألاب لما بلطي ىأ « لماحيف قوسلا ىلا اندحأ قلطنا » لاق ثيح
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 ءاجو ) هلو . فال آ ةعبزأ وأ فال آ ةينامت ناك روکذلا ءىثلاو « ريسفتلا ىف ىتآيس اک فوع نب نمحرلا دبع وه

 هيبأ ساو همسا ىف فالتخالا ىلاعت هللا ءاش نإ كانه رکذنو « ريسفتلا ىف أيس اك نيعلا حتفب ليقع وبأ وه ( لجر

 حزللا ىلع هسفن رجأ هنوكل ليقع ال لصح اما عاصلا نأو ؛ ةمثيخ ىبأك ةباحصلا نم اضيأ كلذ هل عقو نمو

 لتبن نب .نمرلا دبعو ريشق نب بتعم « ىدفاولا ىزاغم » ىف نيزماللا نم یم ( اولاقف ) هلو . لبحلاب بلا نم

 نیذلاو ) هلوق ةمجرتلا دهاشو « نوبیمب ىأ (نوزملي ) هلق . مال مث ةنک اس ةدحوم امهنيب نيت>وتفم ةانثمو نونب
 ماللاو ةيناتحتلا مضب ( لماحیف ) هأوق . یومالا ديعس نبا ىأ ( ىح نب دیعس ) هلق ۰ ( مدبج الإ نودي ال

 ىف ةينآلا ةدئاز ةباور ىف هلوق هديؤيو « اضيأ ماللا حتفو ةانثملا حتفب یورب و . ةلعافلا نم عراضلا ظفلب ةمومضم

 ناو) هلق ۰ هب قدصتیف هترجآ ةلب اقم ىف ىأ ( دملا بیصیف ) هلوق ۰ « دلاب ءیج ىتح اندحأ لاتحیف » ریسفتلا
 نم لیلا دبع ین هيلع اوناک ام ىلا كلذب راشآو « هسفنب ضرب هنأكو دیسفتلا ىف داز ( فلأ ةئال مويلا مهضعبل

 اع نوقدصتی لوالا دهءااىف اوناكف كلذ عمو « حوتفلا ةرثكل عسوتلا نم هدعب هيلا اوراص ام ىلاو « ءىثلا ةلق

 مهضعبلأ نو » هحرش ىف ىاطلغم طخ ' عقو : ( هيبأث ) ٠ . كلذ فالخ ارخآ مهلا راشأ نيذلاو ‹ اودېج ولو نودج

 هشيدح نم فرط وهو « ةمجرتلا ظفاب وهو متاح نب ىدع ثيدح اهن . فيحصت وهو < فال آ ةيناع مويلا

 ةرع قشب قدصتل اب ءاقنالا ناك ولو ىأ , اهناج وأ ابفصن ةمجعملا ۳ قشب » و « هلق ىذلا بابلا ىف روكذملا

 ترک قش ولو اباجح رانلا نيبو دب ,a اعوف ص دیبع نب ةلاضف ثيدح نم ىتاربطلا فو . دوفي هزاف ةدحاو

 ثيدح نم هلو ؛ «ةرم قشب ولو رانلا ههج و کدحآ قتیل د حح دانساب اعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم دحالو

 فال و « « نامیشلا نم اهدسم عئاجلا نم دست اهناف « ةرم قشب ولو راذلا نم یرتتسا « ةشناع ای  نسح دانساب ةشئاع

 ىف امهيب عماجلا ناكو « ناعبشلا نم اپعقوم عئاجلا نم عقت » ظفاب هنممتأو هوحن قيدصلا ركب ىلأ ثیدح نم ىلعي

 ةقدصلا نم ریسبلا نأ و < هب قدصتر ام رقتح ال نأو « لج امو لق ام ةقدصلا ىلع ثحلا ثيدحلا فو . امتوالح كلذ

 ديسقتاا هبفو « هدنسب یرهزلا نع رخآ هجو نم بدالا ىف ىتآيسو « ةشئاع ثيدح املا . رانلا نم قدصتاا رتسي

 وتس« هياع مالکملا قأيسو « رانلا نم ارتس هل نك نهلا نسحأ ”ىشب تانبلا نم لتبا نم د هظفل و ناسحالاب

 ةدحاو لكل راص امتنا نيب ةرقلا تمسق ال ةروك ذلا مالا نأ ةبج نم ةمجربلل هتدسانمو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه

 . نسحأف تانیلا نم ”ىثب لتبا نم امال رانلا نم رتس نم امنآ قداصلا رخ مومع ىف تلخد دقو « ةرمت قش

 €( مدمج الإ نودع ال نيذلاو ا هلوق نم ةياللو « ةقدصلا نم ليلقلاو م هلوق نم ةمجرنلل ةشلاع لعف 2 اس

 لاق تح اه هل هتیصو الاثةما ةقدصلا ىلع ةشئاع صرح ةدش هيفو « ةرم ريغ ىدنع دج لف »و ثيدحلا ىف 7

 ةر ره يأ ثيدح نم رازبلا هاور « رم قشب ولو لئاس كدنع نم عجر, ال »

 يل حیا و ةةدص لضف صاب - ۱

 ةال 4 تولا کدحأ یی نأ لبق نیک انقزر ام اوقننأو ) : [ نوقفانلا ٠١ ] هلوقل

 الا 4 هيف و عيب . ال موي فأي نأ لبق نمو و مم اوت او ندا د اب { : [ ةرقبلا ۶ 1 هلوقو

 - 2 5 ۳ 031 و + ۰ 5

 ادع غرر وب اب د عیاقعتلا نب ة راغ ان دح دحاولا "دبع انث دح ليعامسا نب يسوم اشو ا ۹
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 ؟ارجا ”ظعا ةقدصلا ین هللا لوسر اپ : لاقف سی هللا لوسر ىلا "لجر ءاج » لاق هنع هللا یفر ةر ره وبأ

 و و و

 او قدصت نأ : لاق
۶ 

 « نالفل ناکدقو « اذک نالفلو اذک نالزل

 زاهد س 9 9 a 2 5 ا ١ ۰ 0 مسيل تم ۳ 3

 : تاق موقاحلا تغلب ادا یح "لمت الو 4 ىلا ”لمأتو رقفلا ىشحت حيحش ص ت

 [۲۷۹۸ : ىف هفرط - ۱۸۱۹ ثيدحلا]

 حیحشلا ةلدصو « لضفأ ةتدصلا ىأ » هريغلو « رذ یال اذک ( حیحصلا حیحشلا ةقدص لضف باب ) هلوق

 نم لضف داراا لوألا ىلعفء« الا €( توما ؟دحأ یاب نأ لبق نم کانقزر ام اوقفنأو إل ىلاعت هلوقل . حيحصلا

 ةغيصب ةجرتاا دروأف « كاذک ناك نم ةلضفأ قالطإ ىف ددرت هنأك ىاثلا ىلعو ‹ حضاو وهو هريغ ىلع كاذدك ناک

 قاضنالاب فيوسقلا نم ريذحتلا ةيآلا ىنعم نأ ةجرتلل ةبآلا ةبسانم : هصخلم ام ريثملا نب نيرلا لاق . ماهفتسالا

 . ةينمالا تاوفو نالا موج لبق ةقدصلاب ةردابلا ف بيغرتلاو ۰ لمالا لوطب الاذتشاو لجألا لول اداعیتسا

 هرخآ ىف هيلا راشأ اك ةايحلا نم هلءأ عاطقنا دنع قدصتیف فوخ ضرم ىف لعدم مل نم ثيدحلا ىف ةحصلاب دارملاو

 ىلع الاد حشلا عنام مايق عم لاملا جارخ] ىلع سفنلا ةدهاجم تناك الو: « موقلحلا تغلب اذا ىتح لمم الو , هلوقب

 هذه ىف ببسلا وه حشلا سفن نأ دارملا سيلو ۰ هريغ نم لضفأ كلذ راك ةبرقلا ىف ةبغرلا ةوقو دصقلا ةمح

 رذ ىبأ ةياود ىفو « ةرقبلا ةبآ ىلع نيقفانملا ةيآ دقت رذ ىلأ ريغ ةءاور ىف عقو : ( هيبنت ) . لعأ هللاو . ةيلضفالا

 نوكي نأ لمتعو « هتيمست ىلع فقأ مل ( لجد ءاج ) هلق . دايز نبا وه ( دحاولا دبع انادح ) هلوق . سكلاب

 اذکو «ريقف ىلا رس وأ لقم نم دبج» باوجلا ىف نكل « لضفأ ةقدصلا ىأ لأس هنأ هنع دحأ دنسم ىفف « رذ ابآ

 هجو نم اياصولا ىف ( ارجأ مظعأ ةقدصلا ىأ ) هلوق ٠ بيجاف لأس رذ ابأ نأ ةمامأ ىلأ ثيدح نم ىلا ربطلا ىور

 یدح) تمحداف قدصتت هلصأو داصلا ديدشتب ( قدصت نا ) هلق . « لضفأ ةقدصلا ىأ د عاقعقلا ن ةرامع نع رخآ

 عم لذ حشلا : یبتنلا بحاص لاق « صیرح حیحم تنأو » اياصولا ىف ( حيت حح تنأو ) هل . نيءاتلا

 مضلاو ردصملا ىف حتفا نأك : عماجلا بحاص لاقو . ىلعأ منلاو نيشلا ثلثم حشلا : كلا بحاص لاتو . صرح

 وحع ال هضم ىف لام اب هتواخ نأو « كلم ضعب نع كلام د رصقي ضرملا نأ هيف : باطلا لاقو . مسالا ىف

 ءاقبلا نم هلمأي اسم هبلق ىف اعقو لادلل دحي نيت احلا ىف هال لاملاب حشلا ىف ندبلا ةع طرش كلذلف « لخبلا ةميس هلع

 نوكي نأ لمتحيو : ینامرکلا لاق . هلاطبأ ءاش اذإ هنال ثراولل ثلاثلاو ىصولا نیرمألا دحأو : رقفلا همم رذحیف

 لاطب نبأ لاق . ةحصلا لاح نع هءاوث صقن كلذلف ءاشي اف فرصتلاب لالقتسالا نع هجورخل اضيأ یصوملل ثلاثلا

 الا نم سب نم فال « رجل مظعأو ةينلا ىف قدصأ ةقدصلاب هيف حامسلاف ةحصلا ىف ابلاغ حشلا ناك ال : هريغو

I esتبراق دارملاو « حورلا ىأ ( تغلب اذا ) هلق . عمطت ىأ ملا مضي ( لمأتو) هلو  

 سفنلا یرج موةلحلاو . قامسلا ةلالدب ءانتغا ركذ حورلل رجب لو . هنافرصا نم ”ىش حصي مل ةقيقح هتغلب ول ذا هغولب

 ءاش نإ اياصولا باتك ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب ناتو معلا تادك رغاوا ق مدقت دقو « ةديبع وبأ هلاق

 ىلاعت هللا
e a 317نع یورسم نع ىبعشلا نع سارف نع ةناوع وبأ انث دح ليعامسإ ن یوم انو # ساب - ١ ا 1  
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 "يكل وطأ : لاق ؟ افوُخ كب عرسا ان: بل ناق م بلا ماوزآ ضمب نأ اهنع ها "یفر ةشئاع
 اکو « قدس اهدبلوط تناك اأ دعب انيلتف . ادب نك وطأ ٌةدوَس تناکسف ؛ اهن وعزذپ ةبصق اوذخأف . أدب
 « ةقدصلا ةر تناکو « هب فو اضرسآ

 ةقدص لضف ةمجرت نم وه هتیاور ىلمف ۰ رذ ال طقسو < ليعامسالا مزج هو رثک الل اذك ( باب ) هلوق
 نبأ هنم لب ىنلا جاوزآ لاؤس ةصق فنصلا هيف دروأو هنم لصفلا ةلزنع وهف هريغ ةياور لعو « حيحصلا
 راثبإلا نأ نمضت ثيدحلا اذه نأ هلبق ام هقلعت هجوو . ثيدحلا « ادب نكلوطأ » نم هلوق هيفو « هب قول عرسأ
 ىلا راشأ ۰ ةليضفلا ىف ةياغلا كلذو ٠ مب ینلاب قاحلل ببس لمعلا ىلع ةردقلا نمز ىف ةقدصلا نم راثكتسالاو
 هب قاحلل ىضتقملا ديلا لوطب دارذا نأ ثيدحلا ىف نيبت هنأ ةبسانلا هجو : ديشر نبا لاقو . رينملا نب نيزلا اذه
 : لعأ هقاو . دارملا تي كلذبو ةحصلا لاح ىف ةموادملاب لمع اما هنال ميحصلل نأتي اإ كلذو « “لوطلا
 نب يحب قیرط نم نابح نا دنع الإ , كلذ نع نهنم ةلئاسلا نييعت لع فقآ مل ( يلب ىنلا جاؤزأ ضمب نا ) هلوق
 نوللا « نلقف , ظفلب هجولا اذه نم ىناسنلا هجرخآ دقو ؛ ةانثملاب « تلقف تلاق , دانسالا اذچ ةناوع ىبأ نع دام
 دتبم ريخ هنأ ىلع عوف نكلوطأو « ادي هلوق اذكو ۰ نييقلا ىلع بوصنم ( ارحل كب عرسأ ) هلوق . لعأ هلل
 رك ملا عج ظفلب هرکذ امناو « نپنم ةدحاو لک عارذب اهنوردقي ىأ ( امنوغرذپ ةبصق اوذخأف ) هلوق ۰ فوذحم
 هركذ هنأ « ک اوس ءاسنلا تمرح تش ناو ه رعاشلا لوق ىف ليق دقو « ءاسنلا ةعامج ظفلب ال عما ظفل ىلا رظنلاب
 داز ( ةدوس تناكف ) هلو . نك الوط لاقل الإو ‹ كلذ بساني « نكلوطأ » هلوقو . اهظعت ركذملا عمج ظفلب
 نافع ةياور ىف ( ادي نهلوطأ ) هلو . « سيق نب ةعمز تنب » دانسالا اذهب ةناوع ىبأ نع نافع نع دعس نبأ
 . اول هب هئاسن لوأ تنام امل ىأ ( دعب انملعف ) هلوق < ةحراجلا ديلا ظفل نم نمهف نبنآ نيعت یهو ءاعارذ »
 ىف عقو اذك ( انعرسأ تناكو ) هلق . بلا هنال بصنلاب اهدي لوظو < عفرلاب ةقدصلاو « حتفلاب ( اما ) هلوق
 ةدوس تناكف » دانسالا اذهب ليعامس] نب یسوم نع فنصال « ريغصلا خيراتلا » ف عقوو 2 نييعت ريغب حيحصلا

 ؛ سوم نع ىرودلا ساپعلا قيرط نم هحيم يف نابح نباو « لئالدلا د ىف قهبلا هجرخأ اذكو جلا انعرسأ
 كثيدحلا اذه ب ىدقاولا ىنعي  رمع نب دمع انل لاق : دعس نبا لاق » هنع دعس ناو دخأ دنع نافع ةباور ىفاذكو

 ىلا ةدوس تيقبو رع ةفالخ ىف تيفوتو اقوح هب هئاسن لوأ ىبف ؛ شحج هنب بنيز ىف وه امإو ‹ ةدوس ىف لهو
 قافتال ينيز ركذ هنم طقس ثيدحلا اذه : لاطب نبا لاق «نيسمخو عبرأ ةنس لاوش ىف ةيواعم ةفالخ ف تيفوت نا
 نکل و «لا انعرسأ بنیز تناكو : باوصلا نأ نی ييي ىنلا جاوزأ نم تام نم لوأ بنیز نأ ىلع ديسلا لهأ
 لع ىبأ ظفاحلا طخ تأرقو . ةدوسل ريمضلا رأب امف حرصملا ةمدقتملا تایاورلا كلت ليوأتلا اذه لع ركمي
 نم تام نم لوأ بنيز نأ معلا لهأ دنع فورعملا یالخ وهو عرسأ تناك ةدوس نأ ظفللا اذه رهاظ : ىفهملا
 : ىزوجلا نبا لاقو . ةحلط تاب ةشلاع باور هيوقيو : لاق « ىدقاولا نع هتیاور نم كلام نع هلق مث جایزالا
 داسفب لع الو قيلاعتلا بامصأ الو هيلع هبنب مل فيك ىراخبلا نم بجعلاو ٠ ةاورلا ضمب نم طلغ ثيدحلا اذه

 لمآ لاو . ءاطبلا ةمسو دونما يآ ءاطلا حتفب وه ( ) ١



YAY ۱۲۰ ثيدحلا 

 تناك اهناف ۰ بنیز یه امئاو ‹ هو كلذ لكو . ةوبنلا مالعأ نم هب ةدوس قو : لاقو هرسف هناف یاطخا كلذ

 امنال بنيز اد انلوطأ تناكف د ظفلب ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع قیرط نم.لسم هاور اك ءاطعلاب ادي نفوطآ

 نيب مهضعب عمج دقو . هل هبسني لو هب مزج ىزوجلا نبا مالك ىاطلغم قلتو . ىهتنا , قدصتتو لمعت تناك

 ةدوس تناكو « بذیز نود هجاوزأ نم تارضاحلا دارملا ىراخبلا هاور امف لاقي نأ نكمي : یمطلا لاقف نيّباورلا

 نابح نبا دنع دام نب ىع ةياور ىف نأ اذه ىلع ركعي نكل « ىاطلغم مالک ىف هوحن عقو دقو : تلق . اتوم نفرآ

 « ةدوس ةافو ىف نيلوقلا دحأ ىلع ىتأتي امنإ كلذ عم وه مث « ةدحاو نهنم رداغت مل هدنع نعمتجا لب ىنلا ءاسن نأ
 ىهذلا مزجو ۰ رمع ةفالخ ىف ةدوس تنام : لاق هنأ لاله نب ديعس ىلا حيمص دانساب هخيرات ىف یراخبلا ىور دقف

 هقلط ام فلاخي اذهو . روهشملا هنا : سانلا ديس نبا لاقو ٠ رمع ةفالخ رخآ ىف تنام اهناب « ريبكلا خيرراتلا » ىف

 قافتالا لقن ىلا هقبسو . هجاوزأ نم تام نم لوأ بنيز نأ ىلع ريسلا لهأ عمجأ : لاق ثيح نیدلا ىح خيشلا

 نم لقنلا لهأ نم مهفلاخ نم لوق لقن درب الف « ريسلا لهأب ديقم لقالا نأب باوجلا نکع و . مدقت اك لاطب نبا
 ریمضلا نأ لاطب نبا نع مدقت دقو . حصي الف مدقت ىذلا ىدقاولا لوق ىلع امأو . ريسلا لهأ ةرمز ىف لخدب ال

 نوکل ةاورلا ضعب نم ةدوسب هريسفت نوكي نأ نكمي نکل « هيلع ركعي ام تركذو بند زا « تناكف » هلوق ىف

 اذهو « ةدوسل اهلك رئامضلا لعج هب اتوحل جاوزألا لوأ امن وكو بنیز ةصق ىلع علطي مل ابلف « ركذ هل مدقتي مل اهريغ

 مساقلا ىبأ طخ هأرق هنأ ديشر نبا طع تأرق اک سارف نع ةئيبع نبا كلذ ىف هفلاخ دقف . ةناوع نأ نم ىدنع

 « ىزاغملا تادايز » ىف ريكب نب سنوب ىور نکل . هذه ةنيبع نبا ةياور ىلع نآلا ىلا فقأ مو « درولا نبا

 اركز رصق نکل « بنيرل كلذ نأب حيرصتلا ىعشلا نع ةدئاز ىبأ نب يركز نع هنع هدانساب « لئالدلا » ىف قببلاو

 : لاق ؟اقول كب عرسأ انيأ : قب هللا لوسرل ةوسنلا نلق ه هظفل و « ةشئاعالو اقورسم ركذي لف هدانسإ ىف

 رينخلا ىف ادي نطوطأ تناك اهنأ نلع بفيز یسفوت املف « ادي لوطأ نهتيأ نعراذتب نذخأف « ادب نكلوطأ

 تلاق ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىح قيرط نم هكردتسم نم بقانلا ىف رک ام لا ىور ام اضيأ هديؤيو « ةقدصلاو

 تيب ىف انعمتجا اذإ انکف : ةفئاط تلاق . ادي نكلوطأ ىب اقول نكعرسأ : هجاوزأل علي هللا لوسر لاق »

 شحج تنب بنيز تيفوت یتح كلذ لعفن لزن ملف « لواطت رادجلا ىف انيديأ دمع مقلب هللا لوسر ةافو دعب انادحإ

 بنيز تناکو « ةقدصلا ديا لوطب دارأ ام مقلب ىنلا نأ ذئنيح انف رعف - انل وطأ نکن لو ةريصق ةأرمأ تاكو -

 ةياود یهو . ىهتا لسم طرش ىلع ك اجلا لاق « هلا ليبس ىف قدصتو زرختوو غبدت تناكو « ديلاب ةعانص ةأ مآ

 ةدوس ىنعت ال ةشئاع نأ ىلع لیلدلاو : ديشر نبا لاق « بنيز ىمأ ىف ةحلط تنب ةشئاع اول ةحجرم ةنيبم ةرسفم

 الا ذاجلا ىلا ةقيقحلا رع عوجرلا بیس ركذت لو قيقحلا لوطلاب ةدوس نع تريخأ دق ذإ « دعب انملعف » اهوق

 امنع ريخلا نأ ثلعب انلعف ینعلا نوكي نأ حلصي هنأ عم رامضالا الإ دحي مل لودءلا بیس عماسلا بلط اذاف « توملا

 « هيلع لما نيعتيف « بايز الإ دجم الف ثحبيو عماسلا رظنيف « تایقابلا لبق اهتومل ةقدصلاب ةفوصوملا ىه اإ

 نأ عملا هجو : ريثملا نب نزلا لاق ( باجحلاب تراوت ینح ا) ىلاعت هلوقک ريغ حلصي الام رايضإ باب نم وهو
 نع ةيانك هنأو هفالخ كلذ دعب نملع مث « هرهاظ ىلع ديلا لوط نلمح نهنأ ابوق اراعشإ رعشي « دعب انملعف ه افوق

 نهلوأ اهنأ ىلع قافتالل بنيز ىف ىناثلا رصحا دقو ۰ الوأ هندقتعا ام فالخ ارخآ هنلع ىذلاو « ةقدصلا ةرثك



 ةاكرلا باتک - ؟4 ۳۸۸

 كلذب اهترهشل اهتيمست نع ىنغتساو « تناکف د هلوق دعب رئامضلا ةيقب كاذکو . ةدارلا ىه نوكت نأ نیعتف انوم
 مالكلا لوؤيو « بنيزل ةصقلا ةرهشب ءافتكا وأ اراصتخا ثيدحلا ىف نإ لاقي نأ لمتحم : ىنامركلا لاقو . ىهتنا
 لوالا : تلق . ةقدصلا ةريثك تناكو « هب قحلي نم لوأ اهنأ للي هللا لوسد لع ین ةأراا ىلإ عجر ريمضلا نأب

 هلع) حیحصاا ىف هجرخأ ال ثيدحلا قايس نم ةدوس ظفل فذح ىراخبلا نوک ىف رسلا وه اذه ناكر ی وه

 ىزيأ نب نمرلا دبع نع اضيأ یمشلا قيرط نم هيلع درب ام ركذ اهرکذ تابثاب خم راتلا 0 ال هنو ‹ هيف مولا
 مالکلا مدقت دقو « هب اقول ال ىنلا ٠ ءاسن لرأ تناكو « شحج یاب بنيز نينمؤملا م أ ىلع رمع عم تیلص د » لاق

 جرخ ال » تلاق عفار تنب ةزرب قيرط نم دعس نبا یورو . نيرشع ةئس هنأو , زئانجلا باتک ىف اهنافو خيرات ىلع
 بوتلا فشك نأ یا« هتقرفتب ترمأو بوث هترتسو تیجعتف ؛ اف یذلاب شحج ینب بنیز ىلا رم لسرآ ءاطعلا
 جاوزآ لوأ تناكف تتاف , اذه ىاع دعب رمعل ءاطع ىنكردي ال مهلا : تلاق مع امهرد نيام و ةسمخ هتحت تدجوف
 . هب اقول علي ىنلا ءاسن لوأ بنيز تناك: لاق نعم نب مساقلا قب رط نم ةمثيخ ىنأ نبا یورو « هب اقول كلي ىنلا
 هع دامح نب ىح هقاس دقو . امهو ةناوع یآ ةباور ف نأ امعومج نم لصحم و اضمر ایضعب دضعب تایاور هدر

 نكلوطأ لاق هنأ انملعف ةقدصلا ةريثك تن اكو ةعمز تذب ةدوس تناف « اهعراذتب ةبصق نذخأف » هظفل و ارصتخم
 وهو دواد فأ نع یئاسنلا دنع هظفل و ۰ هنع كردم نب نسحلا قیرط نم نابح نبا دنع هظفل اذه « ةقدصلاب ادي
 نم كلذ نأكو « ادي نطوطأ تناکو . اقول هب نيعرسأ ةدوس تناكف اهنعرذب نام ةبصق نذخأف  هنع ىنارحلا
 ىف ىوارلا ىلع مهولا لوخد نم هركذ مدقت ام ىلع لوح هنأ الإ « ليوأنلا لمتحم ال قايسلا اذهو . « ةقدصلا ةرثك

 ةقيقح لا نيب كرتشاا ظفللا قالطإ زاوج هيفو « رهاظ ةوبنلا مالعأ نم لع ثيدحلا فو . ملعأ هاو ةصاخ ةيمستلا
 ةردقم لاجآ نع لاؤسلا ناكا : رينا نب نزلا لاق . روذحم ,زکپ مل اذا « نكلوطأ و ظفل وهو ةنيرق ريغب زاجلاو

 ماکحالا نم سیا هنوکل كلذ غاسو « رخآ الإ نيبتي الام ىلع نهاحأ و حيرص ريغ ظفلب نوباجأ ىحولاب الإ معت ال

 هلل ی الا ةوسن نآل « هزاج 0 دارم ناك نإ و ملي مل هتقیقحو هرهاظ ىلع مالكلا لمح نم نأ فو . ةيفيلكدتلا

 سرع مصالا نب ديزي قيرط نم طسوالا ىف یارطاا هاور ام امأ و . نيلع رکشپ مف ف ةةيقحلا ىلع ديلا لوط نامح

 نجت مل اتباث ناک ولو ‹ ادج فيعض وهف ؛ ادب نکمنضا ىلع اا نعأ كلذ سیل : نم لاق ب ىنلا نأ ةنومیم
 محلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىف : بلوملا لاقو . ةشناع نع ةرمع ةياور ىف مدقت اك نہ دیا عرذ لا ۳1 ىنلا دعب

 نكمي ال هلاق امو ‹ ةقدصلا ةرثك لوطلاب دارلا اإ و « ةحراجلا ديا لوط نم نمف ةوسنلا نال ظافل الا ال یاعیل
 لعأ هللاو . لاوح الا عيمج ىف هدارطا

 : [ ةرقبلا ۲۷۵ ] لجو رع هلوقو . ةیناللا ةقدلص ساب - ۲

 نور الو - هلوق ىلإ - ةينالَعو "رس راهشلاو لیلاب مفاومآ وفني نيذلا )

 عاشر ندع ”احرو » هلم م «یبلا نع هنع لا ىضر ةريره ه وبأ لاقو . لا ةفدص بيسإي - ۳

 ا وار ناو ا ۲۷۱ ] یلاعت هلوق . « هنیک تعنص ام هلامث لمت ال یتح اهافخأف

 ةبآلا ( ل یخ وهف



 ۳۸۸ ةاكرلا باتکر ۲¢

 - هلوق ىلا  ةينالعو ارس راهلاو ليللاب ملاومأ نوقفني نيذلا إل لجو زع هلوقو « ةينالعلا ةفدص باب ) هلوق

 اهتبث نا ابف تہب لو « لیعاعالا مزج هبو « نیفابا تتيثو لمتسلل ةمجرتلا هذه تطقس ؛ ( نونزح مالو

 دبع دنعف ةروکذلا ةبالا لوزن ببس ىف فلتخا دقو . هطرش لع *ىث امف حصر مل هنأ ىلا راشآ هنأكو , ثيدح

 ادجاو ليللاب قفناف مارد ةمب رأ هدنع ناک بلاط ىبأ نب ىلع ىف تلزت 6 سابع نبا ىلا فعض هيف دانساب قازرلا

 اضيأ سارع نا نع اص ىلأ نع هريسفت ىف ىلكلا هركذو « ادحاو ةينالعلا فو ادحاو رسلا فو ادحاو راپللابو

ىف امنوطب رب نيذلا ليخلا باحصآ ىف تازن ليقو . كل كلذ نإ امأ : هل لاق متل ینلا نا دازو
 نبا هجرخأ هللا لبس 

 ريستقت الو فارس) ريغ نم هللا ليبس ىف اوقفنآ موق ىف تان هريغو ةداتق نعو « ةمامأ یآ ثيدح نم متاح ىبأ

 رام لك ام قفترب هنال راقلاو عورزلاب قافترالا ةحاب] ىف نوکی نأ لمت : ىدرواملا لاتو . هريغو یربطلا هرکذ

 معأ تناكو ةينالعو رس ىف راب وأ ليل ىف

 هلامش لعت ال ىح اهافخأف ةقدصإ قدصت لجرو : إب ىنلا نع ةريره وبأ لاقو « رسلا ةقدص باب ) هلوق

 ةيآلا ( کل ريخ ومف ءارقفلا اهوتؤت و اهوفخت ناو « ىه اعنف تاقدصلا اودبت نإ إل ىلاعت هلوقو . هئيمب تعئص ام

 مث قراس دي ىف ابمضوف هتقدصإ جرخ ىذلا ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدحن قاس مث ( لعب ال وهو ىنغ ىلع قدصت اذإو

 اذکو < لب ال وهو ىنغ ىلع قدصت اذا باب » هريغ ةياور ىف عقوو « رذ نأ ةياور ىف عقو اذیک ىنغ مث ةيناز

 قلعملا ثيدحلا ىلع سما ةقدص ةمجرت ىف رصتقا دق نوکیو ؛ ةرهاظ هتبسانمو . ثيدحلا قاس مث « ليعامسالا دنع وه

 نأ اهبجوو + قدصتملا ثيدحو رسلا ةقدص ةمجرت نيب ةبسانم ىلإ جاتحيف رذ ىبأ ةياور ىف ام لعو + ةيآلا ىلع

 هلوقل كلذب حيرصتلا سم حیح ىف عقو لب «نوثدحتي اوحيصأف م ثيدحلا ىف هلوقل ليللاب تعقو ةروكذملا ةقدصلا

 امنآل ىنغلا لاح هنع ىنخ امل ارام ربجلاب تناكول ذإ ارس تناك هتقدص نأ ىلع لدف « ىتأيس اک ءةليللا نقدصت 9 » هيف

 فرط قلعملا ةربره ىبأ ثیدحو . امهنود ةمجرتلاب ىنغلا صخ كلذلو « قراسلاو ةينازلا فال « نختال بلاغلا ىف

 « ةالصلا رظنتي دجسلا ىف سلج نم باب » ىف فوتسم هيلع مالكلا عم مدقت دقو « هماب باب دعب ىتأيس ثيدح نم
 روهمجا بهذ نكل و ءاضيأ رسا ةقدص ليضفت ىف ةرهاظف ةيآلا امأو « ةقدصلا ءافخإ ةيلضفأ ىلع ةلدآلا ىوقأ وهو

 « ءافخإلا نم لضفأ ضرغلا ةقدص ىف نالعإلا نأ ىلع عامجإلا هريغو یرطلا 00 عواعنلا ةقدص ىف تلزن اهنأ ىلا

 دوهلا ىلع ةقدصلا ىف تلزن ةيالا نإ : لاقن بییح نآ نب ديزب فلاعو . كلذ نم سکملا ىلع عوطتلا ةقدصو

 : کل ريخ وبف ارس مءارقف اهوتؤت ناو « لضف كلف ةرهاظ نيباتكلا لهأ اهوتؤت نإ ینعلاف : لاق ء ىراصنلاو

 « لضفأ ناك مقلي ىنلا نمز ىف ةاكرلا ءافخ] نأ جاجزلا تإ وبأ لقن و . اقلطم ةقدصلا ءافخاب أب ناكو : لاق

 اننامز ىف هبشيو : ةيطع نبا لاق « لضفأ ةضورفلا ةاكرلا رابظإ ناك اذبلف < اهافخأ نم ءاسي نظلا ناف هدعب امأف

 ناكف اضيأو . یبتنا . ءايرلل ةضرع ايجارخ] راصو امل عناملا رثكدقف « لضفأ ضرفلا ةقدصب ءافخإلا نوکی نأ

 هناکز جرخم دحأ لك راصف مریلا امأو « جارخإلا مدعب ميتا اهافخأ نم ناكو « ةاعسلل مهتاكز نوطعي فلسلا

 ناک امل لاوح الا فالتخار فاتخ كلذ نإ ليق ول : رينملا نب نيولا لاقو . ملعأ هتاو . لضفأ اهؤافخإ راصف هسفنب

 هب ىدتقي نم عوطتلا ناک ناو « ىلوأ رارسإلاف ایفخم هيلع تبجو نم لامو ارئاج الثم مامإلا ناك اذاف < اديعب

 ۱ معأ هللاو . ىلوأ رابظإلاف هدصق لسو قافنالاب عوطتلا ىلع مهلا ثعبنت و عیلبو

 يرابلا حتف + ۳ ج۳۷ حم



 ةاكرلا باك - ۲۶ ۱ ۳۹۰

Eî ۳ 7۳ 0و   

 معي ال وهو ىنغ ىلع قدصت اذإ بيسسإاب - ۶
  BAا : 1 ۳

  - ۰۱نأ هنع "لا ىضر ةرب ره ىبأ نع جرعالا نع دانزلا وبأ انادح بیعش انربخآ ناملا وبأ شرم

 نوث دحتي اوحبصأف « قراس دب ىف اهَمّضوف هتقدصب جرف . ةقّدصب نق دصتأل لر لاق » لاق لع نإ لوسر :

 اوحبصأف « ةيناز دب ىف اهمضوف هتفّكصب جرف ۱ ةقدصب نقدصنأل « حلا تلل ملا : لاقف . قراس لع قدم

 امعضوف هتقدصب حرف . ةفدصب نفدصنأل « ةيناز ىلع « دجلا تا ملا : لاقق . ةيناز ىلع لا ادص : نو حقی

 ىلعو « ناز ىلعو « قراس ىلع « دملا تل "مفا : لاقف . ينغ ىلع "یادت : نو دحتی اوحبصأف « ینغ یدب ىف

 نع فعتسن نأ الملف ةينازلا امأو « هتق رس نع ؟فعتسی نأ لعل قراس ىلع كتقّدص امآ : هل ليقف ن أف . “ى

 « هللا ةاطعأ ام قفنُيذ ء ستي نأ لملف * وفا امأو ءاهانز
 ىف ( ةريره بأ نع جرعألا نع ) هلوق ٠ ةلوبقم هتقد_صف ىأ ( عي ال وهو ىنغ ىلع قدصت اذا باب ) هلوق ٠

 لاق ) هلوق . ةريره ابأ حمس هنأ هربخأ نمره نب نمرلا دع نأ دانرلا ىنأ نع « ىنطةرادلا بئارغلا و ىف كلام ةباور

 ه لیئارسا یب نم ناک هنأ ثيدحلا اذه ىف جرعألا نع ةعي نبا قيرط نم دمحأ دنع عقوو « همسا ىلع فقأ مل ( لجر

 رركو « ةليللا نقدصن ال , دانسالا اف ناملا ىبأ نع ةيمأ ىلأ نع ةناوع ىبأ ةياور ىف ( ةقدصب نقدصت 9 ) هلوق

 ىف یطقرادلاو ةبقع نب ىموم قيرط نم ملدمو ءاقرو قيرط نم دمحأ هجرخأ اذكو ۰ ةثالثلا عضاولا ىف كلذك

 هنأك ردقم هيف مسقلاو ؛ الثم رفنلاك مازتلالا باب نم « نتدنال » هلوقو . دانزلا ىنأ نع مهلك « كلام بئارغ »

 : نوئدحتی اوحبصأف ) هلوق . قراس هنأ لعب ال وهو ىأ ( قراس دی ىف ابعضوف ) هلوق . نقدصتال هللاو : لاق

 نالف ىلع ةلسللا قدصت » ةع نبا باور قو ۰ قزاس ىلع ةليللا قدصت و ةيمأ نآ ةباور ىف ( قراس ىلع قدصا

 ءائبلا ىلع هلوأ مضب « قدصت » هلوقو . مهملع قدصتملا ةثالثلا نم دحأ ةيمسن قرطلا نم “ىش ىف رأ ملو « قراسلا

 كلذ ناک ثيح دملا كلف اممحتسپ ال نم دب تعقو ىقدص نآل ىلال ىأ ( دملا كل مهللا : لاقف ) هلو : لوعفلل

 ديب أبعضوف قحتسم ىلع قدصتي نأ ىلع مزع ال : ىببطلا لاق ۰ ةلمج اهلك هللا ةدارا ناف داراب ال ىأ كتدا راب

 هلاعتسا ىف حيبستلا یرج دملا یرجآ وأ « اهنم الاح أوسأ وه نم ىلع قدصتی نأ ردقب مل هنأ ىلع هللا دمح ةيناز

 ىأ . ةيئاز ىلع « دا كل مهلا : لاق اضيأ وه بجعت هلءف نم اوجعت املف < هلل (مظعت هم بجعتب ام ةدهاشم دیع

 رهظی یذلاو . هنم دعب أف هلبق ىذلا امأو « هجولا اذه دعب نخ الو . یهتنا فوذحع قلعتم وهف املع تقدصت ىتلا

 ىلع دمحم ال « لاحلا عميمج ىلع دومحنا هنال < لالا كلت ىلع هللا دمخ هللا ءاضقب ىضرو ضوفو لس هنأو لوألا

 هءاسف »ر دانمالا اذه ناعا أ نع باهولا دبع نب دمحأ نع « نييماشلا داسم و ىف قاريطلا ةياور ىف ( هل ليقف

 بيعش نع شایع نب ىلع قيرط نم ليعامسالا اذكو « هنع جرختسلا ىف معن وأ هجرخأو « همانم ىف اف كلذ

 عمس وأ مانملا ف یرآ ىأ « ىتأ » هلوق : ىنامركنا لاق « هريغو نيتلا نبا اهركذ ىلا تالاهتحالا دحأ نييعت هيفو

 مكت ةكنالملا تناك دقف « هملكف كلم هانأ وأ : هريغ لاقو . ملاع هاتفا وأ ین هريخأ وأ هريغ وأ اكلم افتاه



 ۲۹۱ ۱۲۱-۱۸۲۲ ثيدحلا

 ىلع كتقدص امآ ) هلق . لوالا لقنلا الإ عقت مل اهلك اهنأ حيحصلا لقنلاب رهظ دقو ..روملا ضعب ىف مهضعب
 اور قو « تلبق دقف كتقدص امآ » ةعيمل ناو ةبقع نب ىسوم ةاور یو « تلبق دقف » ةيمأ وبأ داز ( قراس
 لهأ نم ةجاحلا لهأب ةصتخ مدنع تناك ةفدصلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا فو « كتقدص لبق دق هللا نا ١ ىفاربطلا
 مل ولو هتقدص تلبق ةحلاص تناكاذا قدصتملا ةين نأ هيفو . ةثالثلا فانصالا ىلع ةقدصلا نم اوبجعت اذهلو ؛ ريخلا
 ىلعالو ءازجإلا ىلع ثيدحلا ىف ةلالد الو , ضرفلا ةاكز ىف كلذ ناك اذإ ءازجإلا ىف ءابقفاا فلتخاو . غقوملا عقن

 ةصاخ ةصق نمضآ 161 ربخلا نإ ليق ناف . كلاب مزج ملو ماهفتسالا ظفلب ةمجرتلا فنصلا دروآ مث نمو « عنملا
 اذه ىف صيصنتلا نأ باوجلاف ؟ كا ممعت عمي نبأ نف ةيقافتا ةقداص ايؤرب ةقدصلا لوبق ىلع امف عالطالا عقو
 ةقدص لضف هيفو .. بابسألا هذهب لوبقلا طابترا ىضتقيف . کلا ةيدعت ىلع لادلا وه فافعتسالا ءاجر ىلع ربخلا
 کرو ‹ هاوس نیت ىح رهاظلا حلا نأو < عقوملا حقت مل اذإ ةقدصلا ةداعإ بایحتسا و ‹ صالخالا لضفو « رسلا

 لوبقلا مدع كل ربظ ولو ةمدخلا عطقت ال : فلساا ضعب لاق م ءاضقلاب رجضتاا مذو « اضرلاو ماستلا

 مشب ال وهو هنبا ىلع قدصت اذإ بيسإب - ۵ رز م هنأ م

 هنع "لا يضر ديزي نب نعم نأ رب ولتا واد يارا انثدح فسوب ن دن اشو - ۲

 دی زي ی ناکو . هيلإ تمصاخو یتحکنآف لع بطخو « یدّجو ىبأو انأ يم هللا لوسر تمیاب » لاق*هثدح
 ال ام لاو : لاقف اه ها اهذخاف تنل « دجسلا ىف لجر کنعاممضوف « اهب ”قادصتتي ریند جرخآ
 « عم اي تذحأ ام كلو « ديزي اي تین ام تل : لاف يم هللا لوسر ىلإ ةتمصاخخ . تدرآ

 طرشلا باوج ركذي مل : رينملا نب نيزلا لاق ( رمشب ال وهو هنبا ىلع ) صخشا ىأ ( قدصت اذإ باب ) هلو
 نم ىطعأ ذي نأ ةپچ نم رخال ةجرتاا ةمسانم و . ینجالاک هرومش مدعل ريصإ هلال زاج هريدقتو « اراصتخا

 رومشلا ننب ةمجرتلا هذه ىف ريعو : لاق . هدلو دب ىف ةقدصلا عوقو ىف ببسلا وه ناكو « هيلع رجحت مو هنع قدصتي
 هنع نني نأ بسائف هداهتجا أطخأف ريقفلا ءاطعإ بلط ىف همسو لذب ةقباسلا ىف قدصتلا نال معلا ىننب اهلبق ىلا فو
 ( فسوب نب دم انثدح ) هلق . رومشلا ةندصلا بحاص نع نني نأ بسانف هريغ قدصتلا رشابف !ذه امآ و « معلا
 ةازغ ىلع ريهأ نعمو نمم نم هعامس ناكو ةلمهملا رسكب ناطح همسا !رغصم مجلاب ةيريوجلا وبأو « ىبايرفلا وه
 سنخ لا هدج مسا ( ىدجو أو انأ) هلوق ٠ ةيديوجلا ىبأ قيرط نم.دواد وبأ هاور اي ةيواعم ةفالخ ىف.مورلاب

 هدنم ناو ىناريطلاو ىدورابلا هعبت و نيطمل ةباحدلا ىف عقوو « دحاو ريغو نابح نبا هب مزج اک یلساا بيبح نبا
 عيكو دلاو حارجلا قيرط نم بابلا ثيدح اوقاسو رو مهنتك ىف اوجرتف روث ديزي نب نعم دج مسا نأ ممن وأو

 هاورو « هدج نع هيبأ نع عك. و ن .نايفس نع نيطم هجرخأ یلدا روث نب ديزي نب نعم نع ةيريوجلا ینا نع
 يأ نع ةاورلا دوهمجو « یفاربطلا نع مهن وأو « ىدورابلا نع هدنم نبأ هاورو « نيطم نع ىناربطلاو یدورابلا
 روث یا ديزي نب نعم نع هيف ناک هنظآ و  فیمض وهو كلذب عيكو نب نايفس درفت ,لب نعم دج اومسي مل ةيريرجلا
 نب نعم نأ هرات ىف طارخ نب ةفياخ ركذ دقف « روث ابأ ىنكي ناك ًانعم ناف « نباب ةينكلا ةادأ تفحصتف ىلسلا
 ىف لافف رخآ هجوب نيلوقلا نيب نابح نبا عمجو . سيق نب كاحضلا حم طهار جرم موب التق ارو هنبار ديزي



 لا باتک ۳۹

 . ملعأ هللاو لاکشالا لاز دقف هطبض ناك ناف . همآل ىلسلا سنخالا نب ديزي نب نعم دج ىلسلا روث :  ةياحصلا ,

 ٠ دحأ یود دقف . كلذ لع عباتي و هدجو هربأو وه أردب دهش ديزي نب نعم نأ بيبح ىنأ نب ديزي نع یورو

 لتسأف لس هنأ یلسلا سنخآلا نب ديزي نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع ورمع نب ناوفص قيرط نم ىناربطااو

 ( رفاوكلا مصعب اوكسمت الو ) هلي هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأف لس نا تبأ ةدحاو ةأرما اإ هلهأ عيمج هعم

 ةباحصأ| ىف هريغو ىوغبلا قرف دقو . اعطق ردب نع لازنإلا ةرخأتم ةيآلا نآل ار أتم ناك همالسإ نأ ىلع لاد اذبف

 ىل بلط ىأ ( یحکناف ىلع بطخو ) هلوق ۰ وه هنأ ىلع روپمباو « نعم دلاو ديزي نيبو سنخالا نب ديزب نيب

 لعافلاو « هريغل اهدارأ اذا نالف لعو ‹ هسفنل بطاخلا اهدارآ اذا اهل و لا ةأ رملا بطخ لاقي « بيجأف حاكنلا

 درو ولو « ةبوطخلا مسا ىلع فقأ ملو . اهريغو ةعيابملا نم هب هتاتالع عاونأ نايب ىوارلا دوصقم نآل هل ىنلا

 نب ديز نب ةماسال كلذ عقو دقو « قسف ىف ةعبرأ ملوك ةبج نم ةيحصلا ىف قيدصلا تيب ىهاضل هنم تدلو اهنأ

 دهع ىلع هل دلو ةماسأ نأ ىزاغملا ىف ىدقاولا ركذو « لساف مدق ةثراح نأ « كردتسملا » ىف ىاحلا ىورف ةثراح

 : « حالصلا نبال ثيدحلا مولع ىلع تكلا » ىف اهتركذ لاقم هيف اهرثك أ كلذل رئاظن تعبقت دقو علي هللا لوسر

 هريدقت فذح قايسلا قو « هما ىلع ففأ مل ( لجد دنع ابعضوف ) هلوق . ةيلدبلا ىلع عفرلاب ( ديزي ىبأ ناکو ) هلوق

 هنذاب اب قدصتلا ىف هل نوذأملا نم ىأ ( اهتذخأف تشج ) هلوق . اقلطم انذ املا جاتع ىلع اهب قدصتي نأ هل نذأو

 تناكام تلق » ثيدحلا اذه ىف ةيريوجلا لأ نع ىركسلا ةزح ىبأ قبرط نم قبلا دنع عقوو « ءادتعالا قيرطب ال

 . ثيدحلا ركذف « فردی نم ضعب ىنأ نظف « مهفرعي لاجر ىلع قدصتيف دجسملا یشغی لجر ناك: لاق ؟ كتءوصخ

 كنأ تدرأ ول ىنعي ( تدرأ كايأ ام هاو ) هلق ۰ ةروكذملا ريناندلاب ىبأ تين أف ىأ هيبال ريمضلا ( هتيتأف ) هلق

 ىلع ةقدصلا نأ یرب وأ ۰ *یزجت ال دلولا ىلع ةقدصلا نأ ىرب ناكهنأك وأ , ابف لكوأ مو كل اهتلرانل اهذخأت

 نأ تيون كنإ ىأ ( تيون ام كل ) هلوق : «هيلا تصاخو  الوأ هلوقل ريسفت ( هتمصاخت ) هو . لضفأ ىنجألا

اهذخأي هنأ كلابي رطخم مل ناكنإو « عقوملا تعقوف املا جات كنباو املا جاتع نم ىلع اب قدصت
 . كلو) هلوق . 

 « تدرأ كايا ام هللاو » هلوقب درب مل هنأ رهاظلا : ديشر نبا لاق . اهلا اجاتع ابنذخآ كنال ىأ ( نعم اي تذخأ ام

 قالطإلا كلي ىنلا ىضمأف « ىلابب تنأ رطخت مو هيلع ةقدصلا ینع *یزجت نمل تقلطأ اعاو ؛ یینب كةجرخأ ىنإ ىأ

 قاطملا نأ لمتحا ناو ابقالطإ ىلع تاقلطملاب لمعلا ىلع لياد هيفو . هلعف دفنف قلطم ظفلب ليكوا ضوف هنال

 عرفو لصأ لك ىلا ةندصلا عفد ذاوج ىلع هب لدتساو . ملعأ هللاو هب ظفللا ديل دارف لا رم درف هلابب رطخ ول

ال القت م ناک نمم نوكي نأ لمتحاف لاح ةعقاو ال هيف ةجح الو « هتقفن همزلت نم ناك ولو
  هتقفن ديزي هابأ مزلي 

 زاوج هيفو . ىلاعت هللا ءاش نا اباب نيثالث دعب «جوزلا ىلع ةاكرلا باب ه ىف اطوسبم ةلأملا هذه ىلع مالک لا ىتأيسو

 نوكي ال هدرجم كلذ.نأو نالاو بالا نيب مك احتلا زاوج هیفو . هللا معنب ثدحتلاو ةينابرلا بها اب راختفالا

 هاو ام رجأ قدصتلل نأ هيفو . رارسإ عون هيف نال عوطتلا ةفدص امس الو ةقدصلا ىف فالختمالا زاوجو . اتوقع

 لعأ هللاو . ةبلا فالخم هدلو ىلع ةقدصلا ىف هل عوجر ال بالا نأو . ال وأ قحتسلا فداص ءاوس

 ناب قدما صاب - ٦
 مساع نب صفح نع نمحرلا دبع نب بيش ی دح لاق هلا دیبع نع یی ان دح د دسم شی — ۴



 فلو 1149١-176م ثيدحلا

 امإ : ”هلظ الا لظ ال موي هلظ ىف ىلامت للا "بلاقي ةعبس لاق وقرب ئنلا نع هنع هلا ضر ةريَره ىبأ نه
 و 2 ل 1 ص ۲ 8 5 ل E ى

 اف“رفتو هيلع امتجا هللا ىف اباحت نالجرو « دجاسلا ىف قلم هلق لجرو « هلا ةدابع ى ات ةباشو « لع
 ىت> اهافخأن ةقدصب "قادصت "لجرو « لا فاخأ ىنإ : لاقف لامتو بنت تاذ ارم هد "لجرو « هيلع

 © ةانيع ت تّضافف ياخ هار گذ لرو ادیب تام امش متل

 بهو نب ةثراح تعم لاق دلاخ ان دّبعم یتربخآ لاق. ٌةبعش انّربخأ دما ( 9 ن لع اشو - 4۲4

 هتفذدصب لجرا ىشك ناز تیم ین ءاوفدصت » لوق وا ینا تەم“ : لوقب هنع هلا ىضر یعازرت

 « هيف ىل ةجاح الف مويلا ام « کنم اهتلبقل ي سمألاب اهم ت تاج ول : "لجرا لوقیف

 هيف دروآ مث . امف بغرب وأ ةلضاف ىأ ریدقتلاو نیونتلاب « باب , وأ , كح ىأ ( نيإلاب ةقدصلا باب ) هلوق
 هيلع مالكلا مدقت دقو « هنیع قفلت ام هلامش لعت ال ىح » هلوق فو « هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس » ةريره ىبأ ثيدح

 هسيفو « درلا لبق ةقدصلا باب » ىف مدقت ىذلا بهو نب ةثراح ثيدح اضيأ هيف دروأ مث . ابيرق هتنيب اک فوتسم

 نم ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم : ديشر نبا لاق « كنم اهتلبقل سمأ اهب تثج ول : لجرلا لوقيف هتقدصب لجرلا ىش » -
  ناکف <« اف نخأ ناك هسفنب اهل الماح ناك اذإ هنآل , هتقدصا الءاح امهنم لك نوک ىف هلبق ىذلا عم كرتشا هنأ ةبج ۱

 نأ یوقب و : لاق « نيهلاب ةلوانلا ىأ اذه ىف دیقلا ىلع اذه ىف قلطملا لمح و . « هنيمب قفنتام هلام معت ال » ىنعم ىف
 اذه ىف دصق هنأكو « هسفنب لواني ملو ةقدصلاب همداخ سم نم » لاق ثیح اهدعب ىلا ةمجرتلاب هعابن] هدصقم كلذ

 هسفنب اهلمح نم

 ٍهیفنب لواني لو ةقدصلاب "همداخ مآ نم اپ - ۷

 « ني دصتلا دحأ وه » لب ىنلا نع ىموم وبأ لاقو

 لا ىضر ةشئاع نع قورسم نع قیقش ن نع روصنم نع كب رج افت دح بیش ىلأ نب نامع شرم - ۰

 « تن اع اهرجآ اه ناك ةدسفُم ريغ اهتيب < ماین بهار تةفنأ اذإ » كَم هلا لوسر لاق : تلاق اهنع

 ايش ضمب "رج مهّضعب صقنب ال « كلذ لثم نزاخلاو « بسك امب هارجأ بجوز إو
 [ ۲۰۹۵۰ 6۱۸۱ ۰۱۵۸۰۰۱۱۳۹۰ ۱۳۷: ىف هفارطأ - ۱۸۲۰ ثيدحلا ]

 « هسفلب لوانب لو » هلوق ةدئاف : ريدملا نب نيزلا لاق ( هسفنب لواني ملو ةقدصلاب همداخ ىمأ نم باب ) هلوق
 ناو ريغلا ديب اهئاطعإ نم عنلا هنم مزلپ ال « نیماب ةتدصلا د هلبق بابلا ىف هلوق نآ و « رفتغي ام كلذ نأ ىلع هيبنتلا

 تاياور عیج ىف طبض (نيقدصتملا دحآ وه) هلق . ىرعشالا وه (یسوم وبأ لاقو) هلوق ٠ ىلوأ ةرشابلا تناك

 اذهو . نيقدماملا نم قدصتم وه ىأ عمجلا ىلع رسكلا زوحيو : ىطرقلا لاق « ةينثتلا لع فاقلا حتفب نيحيحصلا
 همداخ نكي مل ناو نرخلا ىف كلاملا مداح نزاخلاو « نزاخلا ر ظفلب باوبأ ةتس دعب هلصو ثيدح نم فرط قیلعتلا



 هک نقل
 هبل : ديشر نبا لاق . ثيدحلا ءابتيب ماعط نم ةأرملا تقفنآ اذإ , ةشئاف ثيدح انه فضا دروأ مث . ةقيقح

 نذاب الإ فرصتي نأ هل سيل نيمأ ةأرملاو مداخلاو نزاخلا نم الك نال < ام رسفم ثيدحلا اذه نأ ىلع ةمجرتلاب

 باويأ ةعبس دعب كلذ ىف ثحبلا ىقأيسو . ىهتنا الصفت وأ الاج) افرع وأ اصن كلاما

 ت ۶ 4 و : ۱ , ا 5507 1 ترس

 ند هيلع وا جات ”لهأ وا جاتح وهو قصت نمو « ىنغ رظ نع الإ هف دص ال بسب - ۸

 ملا هس 03 0 ۳ ۱ ۶

 لاقو . سانلا لاومآ فلت نأ هل سيل « هيلع در وهو « ةبلاو قتملاو ةقدصلا نم ىضقي نأ (قحأ نيدلا

 وسفن ىلع رئاويف راب افورعم نوکی نأ الإ « « لا هل اهقالتإ ديري سانلا لاومآ ذخأ نم» هل یبا
 5 سر و 1 3 0 هَ -ٍ ۱

 1 نرجاپلا اصزالا ربا كل ذكو . هلا ا نيح "هنع هللا یضر ركب ىبأ لمفك « ةصاصخ هب ناك ولو

 هع لا ىضر بسك ل اقو . ةقدصلا ةلب سانلا لاومأ عیضب نأ "هل سيلف « لاما ةعاضإ نع إب ئنلا یعنو

 هست اسب هک e ا E ا
 كيلع كسمآ : لاق 0 الع هلوسر ىلإو هلا ىلإ ةق دص ىلام نو َملختأ نأ قبو” نم نإ « هللا لوسراي تلق »

 3 "ربیخب ىذلا ىم كيسمأ ىلاف : تلق . كلل ريخ وف « كلام ضمب

 1 م و 1
 مس هلأ بیسلا نا دوست ی رکا لاق یره زاا نع ساو نع هللا دبع ان ربخآ نادبع ارم = ۵۹

 ٤لو نع ااو ینغ رپظ نع ناك ام ةق"دصلا ”ريخ » لاق رب ءىبنلا نع هنع هللا یضر ةريره ابا

 [ ۰۳۵۹ « ۵۳۵۵ ۱6۲۸ : ىف هفارطآ - ۱4۲٩ ثيدحلا]

أ نع ماشه ان لح "بیهو الح ليعامإ 0 ى اشا بس ۷
 یر مارح س مک نع ويب

 « ىنغ ربظ نع فق دصلا رخو . لوت نه أدباو « ىلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا » لاق هلي *ینلا نع ”هنع لا

 » نا هن نضتسا نمو فا نعپ ففعتسإ نمو

 اذهم 1 را "یر ةر ره یا نع ديب نع ماش» ارا لاق بیهو نعو - ۸

 امنع "لا یضر رع ونبا نع عفان نع بويأ نع دز نب دام ان دح لاق نامنلا وبأ ششم - ۷۵۹

 اهنه هللا ىضر مع نب هللا دبع نع عفان نع الام نع ةملسم هن هللا دبع ان دحو . 2 ۰ لي ىنلا تمس لاق
 ت 1 a 6 رم ۱ ۰  <( ۳

 . یا دا نم ريخ ايلعلا ديلا : ةلأسلاو ففعتلاو ًةف دصلا کذو - ربذلا ىلع وهو لاق هيلي هللا لوسر نا »
 0 ر ر

 « ًدلئاسلا يه ىلفُكلاو « ةقفتملا ىه ایاملا ديلاف

 رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ » ظفلب ةريره ىنأ ثيدح بايلا ىف دروأ ( یغ رهظ نع الإ ةقدص ال باب ) هلو

 هدروأ دقو « ىنغ ربظ نع الإ ةلماك ةقدص ال یعلاف ' ةقيقحال ال لاكلل لوألا ظفللا ىف نا نأب رعشم وهو « ىنغ

 اضيأ هجرخأو . ةجرتلا ظفل ىلا برقآ وهو « ىنت ربظ نع ناکام ةقدصلا اما » ظفلب حلاص ىبأ قيرط نم دمحأ

 . ثيدحلا « ىنغ ربظ نع الإ ةقدص ال » لاق ةمجرتلا ظفار ةرب ره ىبأ نع ءاطع نع ناملس یآ ني كلملا دبع قيرط نم



 ثيدحلا ۱٤۲۹ - ۱٤۲۹ %0

 روكذملا ظفلاب وه سيل و ۰ هظفلب ةرب ره یآ ىلإ هل دانساب ىاطلغم هقاسو . ایاصولا ىف اقيلعت فنصملا هركذ اذكو

 .( ةمجرتلا رخآ ىلا جاتحم وهو قدصت نمو ) هلق . كلذ ىلع هعبت نم الو هب رتذب الف , هنم هقاس ىذلا باتکلا ىف

 قحتليو . هتففن همزلت نمل وأ هسفنا اجاتحم نوكي ال نأ قدصتملا طرش نأب رو كاملا ثيدحلا ریضت دارأ هنأك

 لع نکل < « عربتلا هنم حصي ال قرغتسملا نیادلا اذ نأ هاضتفف « هيلع در وهف ه هلوق امأو . تاعربتلا راس قدصنلاب

 قالطإ لمحيف ۰ عامجإلا هريغو « یفلا ١ بحاص هيف لقن دقو « سلفلاب مك ام ا هيلع رجح اذإ ءابقفلا دنع اذه

 مالك نم وهف « ربصلاب افورعم نوكي نأ الإ د هلوق امآ و . اهةلع ىتلا ثيداحألاب فثصلا هل لدتساو . هيلع فنصملا
 ثيدحلا موم هن صخب نأ دارأ فئصملا نأكو , « هب نخی الف ثیدحا ةمقب هنأ مهوي نيتلا نبا مالكو « فنصملا

 نم وأ جاتحلا نم لك نوكي نأ الإ ريدقتلا نوكيو اماع نوكي نأ لمتحو ‹ جاتحاب صتخ هنأ رهاظلاو . لوألا

 « راصف لاو ركب ىبأ لعف نم هب لثم ىذلا ليثقلا لوالا یوقیو . ريصلاب افورعم نيدلا بحاص وأ ةقفنلا همزلت

 . جاتحلا لع كلذ لمح نيعتف ۰ نيدلا ءاضق كرتيو هلام قدصتت نأ هل زوج ال نابدملا نأ ىلع اومجأ : لاطب نبا لاق

 ناکو هتوقب رث آ ولف لالا نم لک أي نأ ىلع ٠ ءامرغلا هلماع اذإ امف نايدملا ف روصتب هنأ میضعب نع ديشر نبا كحو

 دقف كلذ ررقت اذاو . . عنمف ملاومآ فلتيف لک ايف هجايتحال عجرب نأ ىف بیس هراثيإ ناكالإو كلذ هل زاج اروبص

 ىنلا لاقو د هلوق اهلواف ةقلعلا اماف . ةلوصوم ثيداحأ ةعب رأ بابلا یفو « ةقلعم ثيداحأ ةسمخ ىلع ةمجرتلا تلمتشا

 هلوق ابنا . ضارقتسالا ىف هدنع لوصوم ةريره ال ثيدح نم فرط وهو « سانلا لاومأ ذخأ.نم : هل

 هحصصو دواد وبأ هجرخأ عوفم ثيدح ىف دروو « ريسلا ىف روهشم اذه « هلام قدصت 7 نيح ركب ىنأ لعفک د

 كلذ قفاوف « قدصتت نأ هب هللا لوسر انمآ » لوقی رع تعم هيبأ نع لس نب ديز قیرط نم مكاحلاو ىذمرتلا
 هل لاقف . هدنع ام لکب ركب وبأ ىتأو « ىلام فصنب تئجل « اموب هتقبس نإ ركب ابأ قبسأ مويلا : تلقف یدنم الاخ
 « ديز نع دعس نب ماشه هب درفت ثيدحلا « هلوسرو هللا مل تيقبأ : لاق ؟ كلهآل تیقبآ ام ركب ابأ اي: : للم ىنلا

 هلقعو هندي ةمص ىف هلك هلام قدا نم رويجلا لاَ : هريغو ىرطلا لاق . هظفح ةبج نم لاقم هيف قودص ماشهو

 نم ءىش دقف ناف ٠ زئاج وف اضيأ نوربصي لايع هل وأ هل لايع الو ةقاضإلا ىلع اروبص ناكو هيلع ند ال ثيح

 نأ نكميو . هلام ةمسق ققثلا ناليغ ىلع در تبح رمع نج یورو .دودرم وه : مهضعب لاتو ٠ هرک طورشلا هذه

 : نورخآ لاتو . اجات ناك هنوكل هربد ىذلا ىلا هنم لسرأو هعاب لب هاذ « هرکذ ىتالا ربدملا ةصقب هل جنح

 . فصنلا ىلع داز ام درب اضيأ لوحكم نعو . لوحكمو ىعازوالا لرق وهو « ناثلثلا هيلع درب و فلثلا نم زوج

 كلثلا نم كلذ لمحي نأ بايحتسالا ثدح نم راتحاو ۰ زاوجلا ثرح نم لوالا اندنع باوصلاو : یربطلا لاق

 اضيأ روہشم وه « نيرجاهملا راصنالا رثآ كلذكو » هلوق الا" . لعأ هللاو بمک تیدح و ركب ىبأ ةصق نيب امج

 مما : ۔یش مهديأب سيلو ةنيدلا نورجابملا مدق » سنأ ثيدح اهنه : ةعوف ص كرداحأ هيفو ٠ ريسلا ىف

 ؛ هلهأ ءاشعو هاشم هفيض رثآ ىذلا یراص لا ةصق ىف ةريره نأ ثيدحو . دا قالوصوم یاس « داصت لا

 ثيدح نم فرط وه « لالا ةعاض] نع مقلب ینلا ىهنو » هلوق ابعبار . رشحلا ةروس ريسفت ىف الوصوم قأیسف
 نم فرط وهو ؛ حلا كلام نبا ىنعي « بعك لاقو » هلوق اهسماخ . ةالصلا ةفص رخآ ىف هماب مدقت دقو « ةريغلل

 ريخ » ةريره یآ ثيدح الوأف ةلوصوملا امأو . ةبوتلا ةدوبم ريسفت يف هما ىتأيسو هتب ون ةصق ىف ليوطلا هثيدچ



 ةاكرلا باتك- ۳۹۹ ٠

 ثیدحا ینعمو . ديز نبا وه سن و و « كراباا نبا وه دانسالا ىف روكذملا هللا دبعف « ینغ رپظ نع ناک ام ةندصلا

 ىف درب رهظلا ظفل : ىباطخلا لاق . هتقفن همزلت نمل وأ هسفنا هب قدصتي ام ىلا جاتحم ريغ نم عقو ام ةقدصلا لضفأ

 « ةيافكلا ردق هنم قبتسي نأ دعب هلام نم ناسنالا هجرخأ ام ةقدصلا لضفأ ىنعملاو « مالكلل اعابشإ اذه لثم
 موق هوحن و . هونت ىتلا بئاونلا ىلع هب ىبظتسي ىنغ دارملا : یوفبلا لاقو . لوعت نم أدباو : هدعب لاق كلذلو

 ةقدصلا ريخ دارملا : لیقو . ثيدحلا ینعم ىف دمتعملا وه اذه ؛ مظعتلل « ىنغ » هلوق ىف ريكدتلاو . ةمالسلا نتم بكر

 ىف ىنغ اهبس ناكام ةقدصلا ريخ ىأ « دئاز ربظلا و ةبيدسلل « سرع ه لبقو ؛ ةلأسملا نع هتيطعأ ن ره هب تينغأ ام

 : نوريصي ال لابع هل الو هيلع نيد ال نمل بحتسم لاملا عيمجم قدصتلا نأ انیمذم : ىوونلا لاقو . قدصتلا

 : « ميفملا » ىف ىطرقلا لاتو . هوركم وپف طورشلا هذه عمجي مل ناف ‹ رقفلاو ةقاضالا ىلع ربصإ نم وه نوكيو

 لضفأ د رذ ىلأ ثيدح اهنمو < مهسفن أ ىلع نيرثؤملا لضف ىف ةدراولا ثيداحالاو تايآلاب ىباطخلا ليوأت ىلع درب

 ثيحب لايعلاو سفنلا قوق< مايقلا دعب عقو ام ةقدصلا لضفأ ثيدحلا ینعم تأ راتخلاو « لقم نم دهج ةقدصلا

 ةيرورضلا ةجاسحا هب عفدت ام لوصح ثیدحا اذه ىف ىنغلا ىئمف < دحأ ىلا هتقدص دعب اجاتحم قدصتملا ريصي ال

 اذه امو « ىذآلا هسفن نع هب عفدي ام ىلا ةجاحلاو ؛ ةروعلا رتسو , هيلع ريص ال ىذلا شوشلا عوجلا دنع لك اك

 فشك وأ ام رارضالا وأ هسفن كالهإ ىلا ىدأ هب هريغ رثآ اذإ هنأ كلذو « مرح لب هب راثيإلا زوحي الف هليبس
 لجال لضفالا ىه هتقدض تناكو راثيإلا حص تابجاولا هذه تطقس اذاف « لاح لك ىلع ىلوأ هقح ةاعارف « هتروع

 ( لوعت نم أدباو) هلوق . هللا ءاش نإ ةلدالا نيب ضراعتلا عفدنپ اذپف , هتقشم ةدشو رقفلا ضضم نم لمحتي ام

 . ىلاعت هللا ءاش نإ تاقفنلا ین هحرش ىقأيسو ۰ مهريغ ةقفن فالخ هيف ةرصحنم اه هلايعو هسفن ةقفن ميدقت هيف

 ةقدصلا ريخو » هيف هلوق هلم ةمجرتلا دهاشو « ثيدحلا « ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا  مازح نب ىكح ثيدح اهناث
 ىأي « هللا هفعي فءتسي نمو د هيف هلوقو « ريبزلا نب ةورع نبا وه دانسالا ىف رو ار ل

 هدروآ < مكح ثیدح ىأ «ءاذبب و لاق ةريره ىلأ ثيدح املا : باوبآ دعب ديعس بأ ثيدح ىف هيلع مالكلا

 SONE MOS و مت

 .هقرفف اعومج امهنع هب هثدح وأ « ةربره ىفأ نغ هيبأ نع ةراتو مكح نع هيبأ نع ةرات ابيهو هه ثدح اماشه نأكو

 انثدح نیسای نبا ىنريخأ د لاق ليعامسالا بيهو قيرط نم ةر ره أ ثيدح لضو دقو : هنع ىوارلا وأ بمهو

 لثم لاق ةريره ه ىبأ نع هيب أ نع ةورع نب ماشه انثدح بيهو ائثدح لاله نبا وه - نابح انثدح نايفس ن دمع

 ثيدح ىف لمجأ ام هب رسفيل هدروأ امو ؛ ايلعلا دولا ركذ ىف نيبجو نم رع نبا ثيددح اپعبار . « مكح ثيدح

 ثيدحو « ايلعلا ديلا ثيدح : نيئيش ىلع لمتشا ال مازح نب مكح ثيدح نأ ربظب ىذلار : ديشر نبا لاق « مكح

 نوكي نأ لمتحو . هقرطل اریثکت لوالا *ىثلا ىلع لمتشلا رع نبا ثيدح هعم ركذ « ىنغ ربظ نع الإ ةقدص ال »
 حلم ال قافن الا ناك اذإ ام هلع « ةقفنملا ىه ايلعلا ديلا نوك قالطإ نأ ةهج نم ةمجرغلل « اياعلا ديلا ٠» ثيدح ةيسانم

 مل : ( هیبنت ) . ملعأ هقاو « ىنغ ربظ نع الإ ةقدص ال » هلوقب صوصخم همومعف ؛ هيلع روجحلا نايدملاك عرشلاب هنم
 امل كاذك سيلو « ءاوس امهنأ موأ ام رف « كلام قيرط هيلع فطعو « بوبآ نع دا قيرط نتم ىزاخبلا قسي

 هیفو لاق اذك < هقابس ىف ىأ كلام نع ةاورلا فلتخت ۸۰: « دمقلا » ىف بلا دبع نبا لاقو . دواد ىبأ نع هركذتنم



 فلا 1475-١475 فدا

 فالحلا عف , ,صن وهو « اذه رمع نبا ثيدح ىف ىلفسلاو ايلعلا ديلا ريسفت عقو : ىطرقلا لاتو . یاس اک رظن
 ريسفتلا نأ « أطواا فارطآ » ىف ىنادلا سابملا وبأ ىعدا نكل . ىهتنا كلذ هليوأت ىف فسعت نم فسعت عفديو
 هيف هل دانساپ « ةباحصلا ىف ىركسعلا باتك» ىف تدجو مث . كلذل ادنتسم رکذ لو « ثيدحلا ىف جردم روكذملا

 الو « لفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا : لوقي ملي ىنلا تعم“ ىنإ » ناورم نب رشب ىلا بتنك هنأ رع نبا نع عاطقنا
 هاور ام هدیژیو  رمع نبا مالك نم ريسفتلا نأب رعشي اذهف « ةيطمملا الإ ايلعلا الو « ةلئاسلا الإ ىلفسلا ديلا بسا
 ركذو ) هلوق . « ةقفنملا ىه ایاملا نأ ثدحتن انك ه لاق رمع نبا نع دانید نب هللا دبع قیرط نم ةبيش ىلأ نبا
 نع ففعتلاو » كلام نع ةبيتق نع لسم ةيأور ىفو « ةلأسملا لبق واولاب ىراخبلل اذك ( ةلأسملاو ففعتلاو ةقدصلا
 ىلع ريقفلاو ةفدصلا ىلع ینغلا ضح ناك هنأ ینعلاو ۰ ةقدصلا ذخأ نم ىأ « ابنم ففمتلاو  دزاد یو « ةلأسملا
 شک آلا لاق دواد وبأ لاق ( ةقفنلا ىه ايلعلا ديلاف ) هلوق ۰ ةلأسملا مذيو ففعتلا لع هضم وأ ةلأسملا نع ففعتلا
 لاق ىذلا امأف . یبتنا بوبأ نع ثراولا دبع لاق اذكو , ةففعتملا : هنع دحاو لاو « ةقفنملا : دیز نب دامح نع

 هقبرط نمو < هنع ىملا نب ذاعم ةياور هدنسم ىف هنع هانیور كلذك < ددم وېف نب ءافو نيملاب ةففعتملا دامح نع

 نب فسويل ةاكرلا باتک » ىف هانيور اک ینارمزلا عیبرلا وبأ كلذ ىلغ هعبات فو « « دیپقلا » ىف بلا دبع نبا هجرخآ
 ىف معن وبأ هجرخآ دقو . ةلوصوم اهلع فقآ لف ثراولا دبع ةياور امأو . عيبرلا وبأ انثدح « یضاقاا بوقعي
 نع هاود نم نأ ىلع لدب اذهو « ىطعملا دب ايلعلا ديلاو » ظفلب دام نع برح نب ناملس قب رط نم «جرختسلا »
 لاقف , اضيأ هيلع فلتخاف عفان نع ةبقع نب یسوم هاورو : ربلا دبع نیا لاق . ىف دقف  ةففعتملا » ظفلب عفان
 هقي رط نم نابح نبا هجرخأ هنع ناملس نب ليضف لاق كلذكو : تاق . كلام لاق اك « ةقفنملا » هنع ةرسيم نب صفح
 . لوصالا هبشآ و ىلوأ كلام ةاور : ربا دبع نبا لاق « ةقفنلا » لاقف یسوم نع نامهط نب مهاربإ هاورو : لاق

 : لوقي وهو سانلا بطخم ربذلا ل مقیم ىنلا اذاف ةنيدملا انمدق » لاق ىنادنلا دنع ىبراحا قراط ثيدح هديؤيو
 مک نع ی دانسات قاريطلاو 0 هلثم مدهز نب ةبلعت قيرط نم رازيلاو ةبيش يأ نالو . یا « ايلعلا یطملا دب

 نم فاربطلاو «یدبالا لفسأ 'ىطعملا ديو ؛ 'ىطغملا دب قوق یطعلا دیو « یطملا دب قوف هللا دي » اعوفم مازح نبا
 هيبأ نم كلام نب فوع صوح لا ىنأ ثيدح نم ةكزخ ناو دواد یالو « هلثم اعوفم ىاذجلا ىدع ثيدح

 ثيدح نم رازلاو دحالو « لفسلا لئاسلا ديو « ابلت ىتلا ىطعملا ديو « ایلعلا هللا ديف : هثالث ىديأألا » اعوفرم
 ةقفناا یه ايلعلا ديلا نأ ىلع ةرفاضتم ثيداحألا هذبف « ىلفسلا ىه ةلئاسلاو « املا یه ةيطملا ديلا » ىدعسلا ةياعع
 مأ لاؤسب ناك ءاوس ةذخألا ىلفسلا ديلا ليقو . رووجلا لوق وهو دمتهملا وه اذهو « ةلئاسلا ىه ىلفساا ناو ةيطعملا
 قيقحتلا : ىبرعلا نبا لاق .هيلع قدصتملا دب لبق هللا دي ىف عقت ةقدصلا نأ ىلا | ودنتسا و موق هابأ اذهو «لاؤس ريغب
 نیم امهاتلكو ايلع امهاتلكو ةذخآلا ىه هللا ديو ةيطعملا ىه هللا دب نآل « الف ذخالا دي امأو « لئاسلا دب ىلغسلا نأ
 هدب تبسآ “یش لك كلام هنوک رابتعابف ىلاعت هللا دي امأو « نییمدالا یدمآ ىف وه ان ثحبلا نال رظن هيفو . ىهتنا

 یدالا دب امأو « لاح لك ىلع ايلعلا هدیو ذخألا ىلا هدي تين اه هاضرو ةقدصلا هلوبق رابتعابو « ءاطعإلا ىلا
 ءاوس ىلفس امنأب ترفاضت دقو « لئاسا دب اهناث . ايلع اهنأب رابخألا ترفاضت.دقو  ىطعملا دب : ةعبرأ ىف

 دب الا . امهنم یتشلا لفلاو واعلا نيب ةلباقملل و ابلاغ ذخالاو ءاطعالا ةيفيكل قفاوم اذهو ال ما تذهنأ

 یرابا حف * ۳ ۸ 6



 ةاكزلا باک - 4 ۳۹۸

 ذخالا دب اهعيار . ابونعم ًاولع الع ابنوکب فصوت هذهو « الثم ىطعملا دي هيلا دمت نأ دعب ولو ذخ الا نع ففعتملا

 الف ىونعملا امأو « سوسحا الا ىلا رظنلاب اذهو ۰ فس اهنأ ىلا عمج بهذف اهف فلتخا دق هذهو « لاؤس ريب

 لضفأ ةقدصتملا ديلا : نايح نبا لاق . ايلع اوك قلطأ نم مالك لمحت هيلعو ؛ روصلا ضعب ىف ايلع نوكت دقف درطي

 هيلع ضرف نم نود « هلاعتساب لعف لامتسا اهل حب أ ىتلا ديلا نوكت نأ لاحم ذإ ؛ لاؤس ريغب ةذخآلا ال ةلئاسلا نم

 . ىهتلا ىطعي ىذلا نم عروأو لضفأ هل حيبأ امل ذخالا ناك ام رف , الفنتم هبر ىلا برقت وأ هب ىتاف “یش نابت

 ديلا نأ ةفوصتملا نم نورخآ قلطأو . هيلع قفاوب مو ةمنالا ىلفسلاو ةيطعملا ايلعلا ديلا : ىرصبلا نسحلا نعو

 ءالؤه ىرأ امو : لاق مث موق نع كلذ «ثيدحلا بيرغ » ىف ةبيتق نبأ کح دقو < اقلطم ةبطعملا نم لضفأ ةذخآلا

 قتعأف اقيقر ناك ىذلا وه قوف نم لولا ناكل اذه زاج ولو « ةءاندلل نوجتحم مف لاؤسلا اوباطتسا اموق الإ

 ليوأت ىف ةتابن نب نيدلا لاج همالعلل « دئا وفلا علطم » ف تأرقو . یبتنا هقتعأ ىذلا ديسلا وه لفس نم ىلوملاو

 : لاق . ةليلقلا ةيطملا نم ريخ ةليزجلا ةيطعلا نأ ىنعملا نأكو « ةمعنلا ىه انه ديلا : لاقف رخآ ىنمم روكذملا ثيدحلا

 لئاسلل هب لص>ام ىأ « ىنغ تقبأأ ام د هلو ىف نيليوأتلا دحأ هل دهشيو « ظفل زجوأب مراک!ا ىلع ثح اذهو

 لجرل اهاطعأ ول ام فالخ , ىنغلا مباع رهظي مل ناسنإ ةئال اهاطعأ ولف فلأب قدصتب نأ دارأ نک هلاؤس نع ىنغ

 نم هللا دنع ريخ وه نم ذخأي نميف ذإ رمتسي ال كلذ فا ‹ ةحراجلا ىلع دولا لمح نم ىلوأو هو : لاق . دحاو

 . قالطالا ىلع ذخألا نم لضفأ ىطعملا نوک, نأ هنم مزاي الو ذغال و ءاطعالا ىلإ عجري انه لضافتلا : تلق . ىطعي

ر اب : لاق مازح نب میکح نا » ريبزلا نب ةورع نب هللا ديع نب رمع قبرط نم هدئسم ىف قش] ىور دقو
 « هللا لوس

 لکو . ملعأ هللاو ايلعب تسيل ةذخالا نأ ف حرص ءذخأتالو » هلوقف « ذخأت الو ىطعت ىتلا : لاق ؟ ايلعلا ديلا ام

 لمحو « ثيدحلاب ثيدحلا رسفام ىلوأف ؛ دارملاب ةحرصلا ةمدقتلا ثيداحألا دنع لحمضت ةفسملا تالي وأتلا ذه

 ىدبآلا لفسأو . لاؤ ريغب ةذخألا مث ء ذخألا نع ةففعتملا مث « ةقفنملا ىديألا ىلعأ نأ ةمدقتلا رائالا ینام

 لع و ةظعوم نم حلصب ام لكب بيطخلا مالكلا ةحابإ ثيدحلا فو : بلا دبع نبا لاق . لعأ هاو ةمئاملاو ةلئاسلا

 اع] ءاطملا نآل « رقفلا ىلع هقرفص مايقلا عم ىنغلا ليضفت هيفو . ةعاطلا هوجو ىف قافنإلا ىلع ثحلا هيفو . ةيرقو

 ةهارك هيفو . ةالصلا ةفص رخاوأ ىف روثدلا لهأ بهذ » ثيدح ىف كلذ ىف فالخلا مدقت دقو « ىنغلا عم نوكي

 نبا ثيدح نم یناربطلا ىور دقو . هوحنو كاله فوخ نم ةرورض هيلا عدت مل اذإ هلعو « هنع زيفنتلاو لاؤسلا

 ىف الوط» مح ثيدح ىتأيسو ءاجاتمم ناك اذإ ذخآلا نم لضفأب ةعس نم ىطعملا ام » اعوفرم لاقم هيف دانساب رع

 ىلاعت هللا ءاش نإ هببس نایب هيفو « ةلأنملا نع فافمتسالا باب »

 : [ةرقبلا ۲۹۲ ] هلوقل « ىطعأ ام نان بسا - ۹

 ةيآلا ( ىذأ الو نم اوققنأ ام نوعبتب ال "۸ للا ليبَس ىف ملاومأ نوقفني ندا

 الو انماوقفن ام نوع ال مث هللا ليس ىف مىلاومأ نوةفنب نذلا ) ىلاعت هلوقا « ىطعأ امب نانلا باب ) هل

 ثيدح نم لس هاور ام ىلإ راشأ هنأكو « ثيدح ريذب هدحو ىنم مشكلا ةياؤر ىف تنی ةمجرتلا هذه الا € ىذأ

 هلم رش يلع نكي مل الو « ثيدحلا « هب نم الإ ائيش ىطعب ال ئذلا نان ةمايقلا موي هللا مهملكيال ةثالث د اعوفرم رذ ىفأ



 ۳۹۹ ۱۸۳۰-۱۵۳۳ ثيدحلا

 مذ ناك امومذم اهم "ناملا ناک ال هللا لیبس ىف ةقفللا نأ هرج نم ةعضا و ةمجرتال ةيالا ةسانمو . هيلا ةراشالا ىلع رصتقا

 ةيطعلا هسفن ىف مظعت لیخبلاف « بجعلا و لیخبلا نم عقی ابلاغ نملا : یطرقلا لاق . یو الا باب نم اهريغ ىف ىطعملا
 ناو یلعلا ىلع dle معنم هل ۳ ةمظعلا ناور هسفئل رظنلا ىلع بجعلا هلم بجعلاو « اسف ف ةريقح تا 6 ناو

 لمل هریصم رظن ولو « هيلع هب مآ اعف هللا ةمعن نايسنو لبجلا هلك كلذ بجومو « سالا سفن ىف هنم لضفأ ناك

 دنا وفلا نم هل بترتي امل ذخآلل ةئملا نأ

 ميوي نم ةقدصلا ليجعت بحأ نم اپ - ۰

 ”هنع 00 "یر ثراحلا ن ع نأ es نأ نا رز“ دعس 4 ع نع و وأ شی بوس ۱:۳۰

 9 ت 9 و ت a ل 3 ت ۳7 2 2

 "لل - يق وأ "تاقف « ح رخ نأ تباب رف تیبا لخد م « عرسأف رصعلا سم یبلا انب ىلص » لاق د
4 ۰ 

1 
 ۶و رم و نأ تهرکف ةقدصلا نم ارت تيبلا ىف تفلح تنك : لاقف ۳ ت ۶۰ ۳ 58م ۰

 6 هتمس8۵# ¢ هع

 رصعلا قلب ینا انب لص » ثراحلا نب ةبقع ثيدح هيف رکذ ( اهموي نم ةقدصلا لیجمت تا نم تاب ) هو

 نبا لاق هتمسقف هن نآ تهركف ةقدصلا نم ارت تملا ف تفلخ تک ر هف و ثيدحلا > تيبلا لخد مْ ¢ عرسأف

 « دوم ريغ فب وسللاو نمهؤيال تولا و عنع عناولا و ضرعت تا الا ناف « هب ردابپ نآ ىغبذي را نأ هيف : لاطب

 تمدقت دقو . بنذلل ىعأو برلل ىضرأو مومذملا لطملا نم دعبأو ةجاحلل ىننأو ةمذلل صلخأ وهو : هريغ داز

 ةهارك لوقي نأ نکع ناکو بايحتسالاب فنصاا مجرت : ریذلا نب نزلا لاقو . ةالصلا ةفص رخاوآ ىف هدئاوف ةيقب

 ف عرسأ ثيح را قايس نارق نم طبنتسم ليجعتلا بایحتساو « ربا ىف ة<رص ةها ركلا نال ةقدصلا تسیبت

 ء لیلا هيلع لخدي ىتح هكرتأ ىأ (هتيبأ نأ) هلق . ىلجالا ىلع ىنخالا راثب] ىف هتداع ىلع ىرجل . ةمسقلاو لوخدلا
 ليللا لخد یتح هکرت هتیب و « ليللا ىف لخد لچرلا تاب لاقي

 اف رقعافشلاو « ةقّدصلا ىلع ضیرحتاا اپ - ۱
 00 و 3 ۳

 لاق امنع ا یر سابع نا نع 5 ْن دیعس نع ىدع انك دح ةبعش ان۳ دح م اشم ب ۷

 9 و را ۳ 9 ۱ ِ ۷ ۳ 7 ۶ ما حوت 0 ۱ ۳ ماا
 « نيظعوف - لب هحم و - ماسالا ىلع لام 9 5 لمي الو لبق لص مل نيتعكر ىلصف ديع موب وی ئنلا چرخ »

 2 لثو مدرع 2 5 ۳ ل

 « صارتاو بلا تلت ةأرملا تام « نق دصتي نأ نهمأآو
 انثدح ةدرب ىلأ نب هللا دبع نب ةديرب وبأ انن دح دحاولا دبع انث دح ليعامإ نب ىموم اشو - ۷۲ - 2 ۲ 2 عت 0 8 4

 هه 5 7 500 م زل -ٍ 1 ۰ - ۶

 هيلإ تبلط وأ لئاسلا هءاج اذإ ما وسر ناک لاق هنع هللا ىضر هيبأ نع یسوم یا 'نب ةدرب وبأ
 0 5 7 ی 8 ٥ ۳ م

 6 ءاشام م هبن ناسل ىلع هللا یدو 5 ار اوعنشا : لاق ةجاح

 ۲ ۷۵۷۱ ۰۰۲۸ ۰۰۲۷ : ىف هفارطآ - ۱۵۳۲ ثيدحلا]
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  — ۳تلاق اع هللا یر ءامسأ نی همطاف نع ماشه نع هدع ان غا لضفلا نب ف دص انكم :



 ةاكرلا باتک - 4 2

 « كيلع کو یف یک وت ال » فن *ىبلا یل لا
E2  

 « كيلع هللا ”ىصخيف حتا » لاقو ةدبع نع ةبیش ی نب نا اش

 [ ۲۹۱ « ۲0۹۰ ۱٤۴٤ : ىف هفارامآ - ۱٤۴۴ ثيدحلا ]

 دلك نأ ىف ةعافشلاز ضیرحتلا عمتجي دينا نب نيزلا لاق ( اهف ةعافشلاو ةقدصلا ىلع ضي رحتلا باب )هلق

 ةعافشلاو  رجآلا نم ةقدصلا ىنام ركذب بيغرتلا هانعم ضيرحتلا نأ ىف ناقرتفيو « جاتحملل ةحارلا لاصب) امهنم

 اهنأبو « ضيرحتلا فالخم : ريخ ىف الإ نوكتت ال ةعافشلا نأب ناقرتفيو « ىهتنا ةباجالل ىضاقتلاو لاؤسلا ىنعم امف
 ىلع ءاسنلا ضيرحت ىف سابع نبا ثيدح اهوأ : ثرداحأ ةثالث بابلا ف فنصلا ركذو . ضيرحت ريغب نوک دق

 نوكسو فاقلا عضب « بلقلا د هلوقو « تباث نبا وه « ىدع نع ه انه هلوقو . نيديعلا ىف اط وسيم مدقت دقو ‹ ةقدصلا

 ءارلا ن سو ةمجعملا رضب « صرخلا ه و. مظع نم ناك ام صوصخ وه لیقو داوسلا وه ةدحوم اهرخآ ماللا

 باتک م « ةعافشلا باب ١ فدروأ دقو « اورجوت اومفشا » ىموم ىنأ ثيدح اپناث . ةقلحلا ىه ةلمبم اهدعب
 نبا لاق « دايز نبا وه دانسالا ىف دحاولا دبعو . ىلاعت هللا ءاش نا كانه فوتسم هيلع مالکلا ىتآيو « بدآلا
 ركب ىلأ تنب یهو ءاعمأ ثيدح الات . ال وأ ةجاحلا تيضق ءاوس « اقلطم رجالا کل لصحي اوعفشا ىتعملا : لاطب

 هللا یصحیف یصحتال » هل ةياور ىفو « لعافلا ركذي لو فاكلا حتفب هدنع اذك « كياع کویف ىوتال » قيدصلا

 نبا وه ماشهو « نايلس نبا وه (ةدبع) هلوق . ءافلاب و ىبنلا باوج هن وكل بصل اب امهالكو « لعافلا زرباف « كيلع

 نع نايثغ انثدح د هلوتو . امیونال امهتدج ءامسأو ؛ ماشه جوز یهو ريبزلا نب رذنملا تنب ىه ةمطافو « ةورع
 اذکه ةرات هب ثدخ نيظفللاب ماشه نع ةدبع دنع ناك ثيدحلا نوكي نأ لمتصو « روكذملا هدانساب ىأ , ةدبع

 فنصلا دنع ةبهلا ىف ىتأيسو « اعم نيظفللاب ماشه نع ةيواعم ىنأ قيرط نم ليغامسالاو ىئاسنلاءاور دقو « اذكم هرات

 ءاعولا ىف عاتملا تيعوأ لاقي «هانعب وهو « فاكلا لدب ةلمبم نيعب نکل . نيظفللاب ماشه نع ريم نبا قيرط نم
 سار دش ءاكيالاو . 2 كاسمالا نع زاجم هللا ىلإ ىعولا دانسإو « هتظفح ءىثلا تيعوو « هيف هتلعج اذإ هيعوأ
 , ةلباقملا باب نم وهو ءاددع وأ انزو ءىثلا ردق ةفرعم ءاصحإلاو « هب طبر ىذلا طابرلا وهو ءاكولاب ءاعولا

 ءاظعلا ىلع بيثي هللا نآل , ةكربلا ةدام عطقل بابسالا مظعأ كلذ ناف « دافنلا ةيشخ ةقدصلا عنم نع ىبنلا ىنعملاو

 هی بستحال ثيح نم هقزرب ها نأ لع نمو ۽ ءاطعلا دنع هيلع بس ال ءازجلا دنع بساحم ال نمو « باسح ريغب

 هنع کربلا عطق هللا هاصحأو « هنم قفني الو رخدب نا ءىثلا دع ءاصحالاب دارلا : لمقو . بسح الو ىطعي نأ

 مالكلا ةيقب عم ةبحلا باتک ىف ثيدحلا اذه ببس رکذ ىتأيسز . ةرخالا ىف هيلع ةبساحلا وا قزرلا ةدام سبح وأ
 هيفام نطفلا ىلع فاذ سيل و « ةمجرتلا هذهل ءاممأ ثيدح ةبسانم ىف دق : ديشر نبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع

 هب بابلا متخ ىف ةتكسنلا ىه هذهو « امهنم لكى لاقي نأ حلصي هنإف امم ةعافشلاو ضیرحتاا ىنعم نم

 وهو ٠ تاليا اد اينو قئاللا هجولا ىلع « ةقيقح كاذب هللا فص» تايثإ باوصلاو حراش ۳ اذه (۱)

 ةعاجلاو هنا لها _ لوك اذهو٠ هلع ها یعرآ ىعوأ نم انکهو « هعدخ عداخ نمو هب ركم ركم نفو هلمع لئم لماملا یزاجب هاوس

 قفولا هللاو ۰ ةماللاو ةاجنلاب رمت همزلاف



 ثيدحلا ٠١۳۹-۱٤۳4 ۳١

 عاطتسا ايف 2 ةقدصلا ساپ - ۲

 نبا نع دم نب 5 < نع رجلا د دبع نب دمع ىتتدحو . رج و نبا نع ماع وبأ انضم - ١

 "نا یر ركب ىبأ رتنب ءامسأ نع هربخأ ریو نب لا ربع بوم ن رع ةكسولم ىلأ نبا ىنربخأ : لاق عج

 « تعطتسا ام یخضرا . كياع "لا ويف یعوت ال » لاقف چ *یناا ىلا تءاج اهن امنع

 نه هقاسو « نيبجو نم اهنع رخآ هجو نم روکذلا ءایسآ ثيدح هيف در وأ ( عاطتسا ايف ةقدصلا باب ) هلق
 مآ هقايسو مصاع ىبأ ظفلب ةبملا ىف یأیسو « ةعاطتسالاب دیبا نم مصاع ىبأ قيرط وا دم نب جاجح ظفل ىلع
 تمدام فاحجإ ریقب قفنأ عماف « ريسيلا ءاطعلا وهو نیتمجمم خضرلا نم ةزمهلا ردك « ىخضرا » هلوقو
 ةعبطتسم ةرداق

 ةئيطخلا فك ةةدصلا اپ - ۳

 لاق » لاق هنع لا یفر ةيذح نع لئاو أ نع شهلا نع برج اند ةيتق شم — ۳

 ؛ لاق . لاق اك هافتحأ انأ تاق : لاق ؟ ةنتفلا نع ب هلا لوسر 5 تیدح طفح کیا : هنع "فا طر رع
 فورمملاو ةقدصلاو ةالصلا اهرفكُت هراجو هدلوو هلهأ ىف لجرا ة ةنتف : تلق ؟ لاق فيكف « دیر هيلع "كن

 ( دير هذه سيل : لاق  ركنلا ب نع لاو فورعلاب لاو ةقدصلاو ةالصلا ”لوقي ناك دق : : ناملس لاق -

 باب.اهتییو كتيب « أب نينمؤما ريمأ اي اهم كيلع سيل تلق : لاق . رحبلا جوک جومت یت جلا دیرآ ینکسلو
 لاق. زا یاب ۶ : لاق“. سکسی لب ءال : تاق لاق ؟ حتفی وأ بابل "تکیف : لاق . قاقم
 لاق . هنع هلا ضر رع : لاقف هلأف لاق . هم : قورسل انلقف . بابلا ن أس نأ اف لاق ۰ لجأ : تلق

 « طيلاغألاب سیل یدح + هت دج ینآ تاذو . ليل دغ نود نأ. اک من : لاق ؟ ىنت نره رم رش: انلق

 ةالصلا اهرفکت هدلوو هلهأ ىف لجرلا ةنتف » ةفيذح تیدح هيف در ۳۳ رفکت ةقدصلا باب ) هلق
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا تامالع يف اطوسبم هياع مالکلا ىتأيسو  ةالصاا باب ىف مدقت دقو « ثيدحلا , ةقدصلاو

 رم هر ىف قدس نم اپ - ٤

 وب ميك نع ةورع نع ئرهزلا نع م ان دح ”ماشه ان دح دمع نب هللا دبع اش - ۹

 ةقاتع وأ نسب ناب که ۱ هللا "لوسر اي تلق » لاق هنع هلل ىضر مازح

 ۱ ا أ : ب ىلا لاقف ؟ رجآ نو اهبف لہف «رمحر ٍةلص نمو

 ]۹۹۲ 6 ۲۵۴۸ < ۲۲۲۰ : ىف هقارطآ ۱٤۳۹ ثيدحلا ]

 محلا تیب : يملا نب نا لاق ؟ الو كلذ باوثب هل دعي له ىأ (لسأ مث كرشلا ف قدصت نم باب ) هلو



 ةاكزلا باتک - ۷6 7.۲

 اذ]» ثيدح ىلع مالکلا ىف ناعالا باتكيف فوتسم كلذ ىف ثحبلا مدقن دقو : تلق . هيف فالتخالا ةوق لجأ نم
 رفكلا ىف هنم ردص ناك ام باوث مالسالا ىف هتانسح ىلإ فيضي هللا نأ نم عنامال هنأو ءهمالسإ نسخ ديعلا لسا

 الو. مرا یع قلأ دارأ هن کو « مثإلا لصالا ىف ثئحلاو « برقتأ ىأ ةثلثملاب ( ثنمتأ ) هلوق . اناسح] و الضفت

 ىبأ نع ًاضيأ لاقيو : هرخآ ىف لاف ىرهزلا نم بيعش نع نالا بأ نع بدالا ىف ثيدحلا اذه ىراخبلا جرخأ
 ثبدحو . هببأ نع ةورع نب ماشه هعب أت و : لاق « رربتلا تنحتلا نأ قص ىنأ نع لقن و . ةانثملاب ىنعي تا ناملا

 ىراخبلا ىف ةاورلا نم ةعاج هاور : ضایع لاق . اهب ررتآ ىنعي « ام تنحنا تنك د ظفلب قتعلا ىف هدروآ ماشه
 قو وا م ظفلب انه اذك ( ةلص وأ ةقاتع وأ ةقدص نم ) هلوق . ىنعمو ةياور حصأ ةثاثملاب و « ةانلابو ةثلثملاب

 ةباور ىفو « رمعم نع قازرلا دبع ةباور نم « ةفدصلا د ظفل طقسو « نيعضوملا ىف واولاب ةروكذملا بيعش باور

 هتعنص اًميش عدأ ال هقاوف د هرخآ ىف دازو . ريعب ىتئام ىلع لمحو « ةبقر ىتئام ةيلهاجلا ىف قتعآ هنأ ةروكذملا ماشه

 ىذلا ريخلا نأ هرهاظ : ىرزاملا لاق ( ريخ نم فاس ام ىلع تلسآ ) هلق ۰ « هلثم مالسالا ىف تلمف الإ ةيلهاجلا ىف
 ىذلا ريخلا نم كل مدقتام هانعم : رجلا لاقو . ريخ نم كل فلس ام لوبق ىلع تدلسأ ريدقتلاو « هل بتک هفلسأ

 ثيدحلا ىنعم لمف باثیال رفاكلا نإ لاق نم امآ و. مرد فلا یسفنل زوحأ نأ ىلع تسلسآ لوقت اک « كل وه هتلمع

 « مالسالا ىف عابطلا كلتب تعفتناف ةليمج اعابط تبستك ١ كلذ كلعفب كنأ ىنءملا نوکی نأ اهنم()یرخآ هوجو ىلع

 ىف كل قاب ومف اليمج ءانث كلذب تبستکا كنأ وأ « ريخلا لمف ىلع ةنوعم كل تدم دق ةداعلا كلت نوکت و

 یقزر لافالا كلتب كنأ وأ « تاياغلا ناونع "یدابلا نال مالسإلا ىلإ تيده ريخلا لعف ةكربب كنأوأ « مالسالا

 : لاقف ؟ رجأ نم اهف ی له : لأس هنأف « هباوج نع یرد ی ىنلا نإ ليق : ىذوجلا نبا لاق . عساولا قزرلا

 .هيلع ىزاحيو هلعاف حدمب ريخلاو ريخلا تلعف كنأ دارآ هنأكو « ريخ لعف قتعلاو . ريخ نم فل ام ىلع تملسأ

 « ةنسح نم هلعفيام ىلع قزرلاب امندلا ىف باثي رفاكلا نا  اعوفرم سنأ ثيدح نم لس ىور دقف « ايندلا ىف

 "یر ةا نع قورسم نع لئاو ىبأ نع شعألا نع ر رج ان دح لیعس نب ةي شی بس أ ۷

 امجو زلو« اهرجآ اه ناك ةدسفم ريغ اهجوز ماعط نم ةأرلا رت دصت اذإ » هب هللا لوسر لاق : تلاق اهنع لا

 « كلذ لثی نزاخلو « بک اب
 نع و ىبأ نع ةدربا ی نع هللا لبع نب در نع ةماسا وبأ ات دح مالملا 7 دع اشو بس ٩ ع ۳

  هشفن هب ابیط ارفوم الماك هب أ ام - ىمي : لاق ارو - فني ینلا ٌنيمألا ”لسملا نزامنا » لاق تقي بلا

ETنيف دصتلا دحأ هب هل شا  » 

 [ ۲۳۱۹ « ۲۲۹۰ : ىف هافرط ۱٤۴۸ ثيدحلا ]

 لبقی تانسحلا نم رفاکسلا هلعف ام نأ ىلع لبلد وهو « ثيدحلا یعم ىف ىبرحلاو یرزالا هلاام باوصااو « ةفيعض لماحما هذه (۱)

 ۱ : ملعأ داو : مالسالا ىلع تام اذإ هنم



 ثيدحلا ٤۳۷ ١ - ١44١ ۳۳

 نم مهنمو . ناصقنلا هب رپظب الو هل هبؤيال ىذلا ريسيلا ءىثلا ىف نکل هزاجآ نم مهنف ء امجوز تيب نم ةأرملا

 لمتعو . هب مالاب ةمجرتلا دیق كلذل و « ىداخبلا رايتخا وهو « لامجإلا قيرطب ولو جوزلا نذأ اذإ ام ىلع هلح
 دبعلاو ةأرملا ةقفنب دارملا : لاق نم مهنمو . هيلع قفتف داسفإلا ريغب دييقتلا امأو « ةداعلا ىلع الوم كلذ نوكي نأ
 ءارقفلا ىلع قافنالاب تيبلا بر ىلع اوتمتفي نأب كلذ سیا و « هحلاصم ىف لالا بحاص لايع ىلع ةقفنلا نزاخلاو
 نأ اهل زاجل اهتيب ىف رظنلاو جوزلا لام ىف قح امل ةأرملا : لاقف مداخلاو ةأرملا نيب قرف نم مهنمو , نذإ ريغب

 فنصملا دروأ مث . لعأ ها و تناك اك ةلأسملا تعجر ابةح ريغ نم تقدصت نإو . هب تصصخت دقف هنم تقدصتف اهقح
 نزاخلا ديق دقو ؛ یسوم ىنأ ثیدح امن اث . هدعب ىذلا باميلا ىف یتأیسو ةشاع ثب دح اههدحأ : نثیدح بابلا ىف

 هئاطعإ ىلع رجلا بترو . روزأم هنال نئاخلا جرخأف انیمآ هنوكبو « هل ةينال هنال رفاكلا جرخأف السم هن وكب هيف
 دبال دويق یهو رجألا دقفيف ةينلا مدعي الثل ةببط كلذب هسفن نوكبو « ًاضيأ انتا هنوكل صقان ريغ هب میام
 ةففخعو ةلقثم ةروسكم ءاغب ( ذفنی ىذلا ) هلوق . اهم

 ةدسفم ريغ امجوز تبب نم تمعطأ وأ تقادصت اذإ ةأرملا رجأ اإ - 5
 ىضر ةشئاع نع قورسم نع لئاو ىأ نع شععالاو ٌروصنم ادث دح ةبمش ادا مدآ شرم - ۹ ۳ ۳ 5 ۶ یو 242 مم

 ارجوز تيب نم ةأرملا تق دصت اذإ ینعت لِي ئنلا نغ اهنع ثا

 "یر ةشْناع نع قو رسم نع قیقش نع "شال انثدح ىبأ ان دح صفح نب ”ر اشو - ۰

 نزاخللو هلثم هلو اهرجأ امل ةدسفم ريغ امجوز تيب نم ةأرمل تعط اذإ » یا لاق : تلاق اهنع هَل
 4 'تقفنا ام املو تکا اع 7 « كلذ لثم

 و
 ۳ 2 5 - 2 ۳ مساس عا ۱

 هللا ىذر هشاع نع رقورس نع قیقش نع روصنم نع رب رج ان ربخأ ىبحي نب ی شو - ۱

 ٤ک اا جو زل و « اهثرجأ اهلف ةدسفم ريغ امتيب ماعط نم ةأرملا تقفنأ اذإ » لاق هب بلا نع امنع ص . ت ۶ يمهل .
e 0 4 0 

 « كلد لثم نزاخللو

 ىذلا ىف هثحابم تمدقت دق ( ةدسفم ريغ اهجوز تيب نم تمعطأ وأ تقدصت اذإ ةأرلا رجأ باب ) هلوق
 امجوز تيب ىف فرصتت نأ اهل ةأرلا ناب مداخلاو ةأرما نيب قرف هن] : ليقف هلبق ىذلا ديق اك مالاب هديقي لو « هلبق
 ثيدح نم فنصملا هاورام كلذ ىلع لد و . نزاخلاو مداخلا فالخ « بلاغلا ف كلذب اضرلل داسف] هيف سيل ام
 عوببلا ىف ىأبسو « هرجأ فصأ اهلف هرم ريغ نم اهجوز بسك نم ةأرملا تقفنأ اذإ , ظفلب ةر ره ىلأ نع مامه
 : امع قورسم نع ةلس نب قيقش لئاو ىبأ ىلع رودت قرط ةثالث نم روك ذاا ةغئاع تیدح فنصملا هبف دروأو

 الات . هدحو شمالا نع ثايغ نب صفح اهناث ؛هماهتب هظفل قسي ملو هنع شعالاو روصنم نع ةبعش اهنوأ



 ةاكرلا باتک ۲۷۶ ۳¢

 نم تقفنآ اذإ ١ رو صنم ظفلو « ابجوز تبب نم ةأرملا تعمطأ اذإ ١ شمعالا ظفل و ؛ هدحو روصنم نع و رچ

 رج ام بتك ابجوز تيب نم ةأرملا تقدصت اذإ د هظفل و ةبعش ثیدح نم لیعامالاهدروآ دقو ءاهتيب ماعط

 تقفنآ اع امل و بستكا امم جوزلل « اثيش هبحاصرجآ نم مهنم دح او لک صقنبالكلذ لثم نزاخلل و كلذ لثم اجوراو

 ةقئاع نع لئاو ىلأ نع ةرم نب ورع نع هئياور نم اضيأ ىليعامالا هدروأ رخآ دانسا هيف ةبعشلو « ةدسفم ريغ

 هلوق٠ حصأ هيف قورسم ركذب شعالاو روصنم ةياور نإ : لاقو نیدانسالاب ىذمرتلا هجرخأ دقو قورسم هيف سيل

 « سوم ىنأ ثيدح ىف ةروک لا طورشلاب ىأ ( كلذ لثم نزاخللو ) اهرجأ لثم ىأ ( هلثم هلو ) ةباورلا هذه ىف

 بساكلا رجأ ناكناو ةلجلا ىف رجالا لوصح لاب دارملا نوکی نأ لمتحو « رجالا ىف م واسآ ىضتقي هرهاظو

 لبق قوس دقو ‹« ىواستلاب رهشإ « هرجأ فصن ابلف د هلوقب هت ركذ ىذلا ةر ره ىنأ ثيدح ىف ريبمالا نكل ءرفوأ

 ةحازملاو ةمهاسلا مدع دارملاو « ضعب رجأ مهضعب صقنیال » هرخآ ىف دازو اضيأ یرج قيرط نم باوبأ ةتسب

 بيطو ؛ سفنلا ةواخسو < ةنامالا لضف ثيدحلا فو . لعأ هاو اضعب مرضعب ةاواسم داري نأ لمتحو « رجألا ىف

 ريخلا لعق ىلع ةناعالاو « ربا لمف ىف سفنلا

 فا 5 ¢ قئاو ىلمعأ نم امأف 1 : [ لیلا ه ] ىلاعت هللا لوق اپ — ۷

 } یرسعل 9 6 ىلا کو ینذتسا ۳ لخت نم ۳ و. یرتدیل ا

 4 لام "قفنم طغأ "پل

 ىبأ نع باهحلا ىبأ نع درم ىلأ نب ةيواعُم نع نال نع ىخأ ین دح لاق ليعامسإ اتش - ۲

 : امدحأ لوقيف الی ناکام "الإ هيف بولا عیسی موب نو ام » لاق لب وبلا "نأ ُهنع هلا یر رم

 ۱ «افلت اك طعأ ملا : رغالا لوقیو «افل نیم طعا منا

 باوبأ نيب ةجرتلا هذه لخدآ : رينملا نب نیزلا لاق ( ةب الا ( قتاو ىطغأ نم اماف) ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 فاخلاب هيد دوعوم كلذ نأو « بلا هوجو ىف قافنإلا ف بيغرتلا اهب صاخلا دوصقلا نأ مهفيل ةقدصلا ف بيغرتلا

 ةيآلا ىلع فوطعم وه : قامركلا لاق ( افلخ لام قفنم طعأ مپلا ) هلق لجألا باوثلا ىلع ةدايز لجاعلا ىف

 : تلق . فلخلا ءاطع] هل ىنسحلا ريسيت ىأ « ىنسحلل نايبلا ليبس ىلع روكذم وهو « ريثك فطعلا ةادأ فذحو

 نم فلخلاب قدصو هبر قتاو هدنع ام ىطعا : لاق ةبآلا هذه ىف سابع نبا نع ةددعتم قرط نم ىرلا جرخأ دق

 ىراخبلا نأ ىل ربظي ىذلاو . سابع نبا لوق باوصلاب اههشأو : لاق ىرخأ الاوفأ هريغ نع ىكح مث . ىلاعت هلل

 دلاغ ىثدح » ةدانت قیرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ اف نيب وهو « ةروكذملا ةبآلا لوزن ببس ىلا كلذب راشآ

 كلذ ىف هللا لزنأف : هرخآ ىف داذو « بابلا ف روكذملا ةريره ىبأ ثيدح وحن « اعوفم ءادردلا ی نع ىرصعلا

 هلوقو ٠ هرخآ هيف سيل نکلا , هجولا نهم دمحا دنع وهو ( یرسعلا - هلوت ىلا - قئاو ىطعأ نم امأف

 لمتحا اهالولو ةفاضإلا ةياور ليلدب قفنم لوعفم الامو « افلخ الام اقفنم د مهضعيل و « ةفاضالاب « لام نم د

 نأ بسانف لالا قافنإ ىلع ضحا ثيدحلا قايس نأ یهو ىرخأ ةبج نم ىلوأ لوالاو « ىطعأ لوعفم نوكي نأ



 ۳. ۱4۲-۱۸6 ثيدحلا

 هل عقب نأ لبق تام قتم نم کو , امهريغو باوثلاو لالا لوانتیل ىلوأ همابباف فلخلا امآ و « قفنم لوعفم نوکی
GEEليعامسإ انثدح) هلوق . كلذ لباقي ام ءوسلا نم هنع ی ی طی  

 لوالا نيتدحومو ةلمهملا مضي بابحلا وبأو « لالب نبأ وه ناملسو ۰ سيوأ ىنأ نب ركب وبأ وه ( ىخأ یئدح
 دیدشت و یاز زا حتفو ملا مضب درزم و « هنع یوارلا ةيواعم مع وهو راسي نب ديعس هتياور ىف لسم هامسو ةفيفخ

 ءادردلا بأ ثيدح يف ( موب نم ام ) هلوق ٠ نویندم هلك دانسالا اذهو « نمحرلا دبع درزم ىنأ م ساو ةليقثلا ءارلا
 اوبله « سانلا اأ اب : نيلقثلا الإ مهلك هللا قلخ همسي نايداني ناكلم امتبنجب و الإ سمشلا هيف ۷ موب نم امد

 تبدح لثم ر زف « نایدان ناكلم اهشينجيو الإ هس تبرغ الو « ی أو رثك ام ريخ نکو لق ام نإ ؛ ء مكبر ىلا

 2 ةيحانلا نونلا نوكسب ةينجلاو « ناكلم متین و الإ » ءادردلا ىفأ ثيدح ىف ( ناكلم الإ ) هلوق ٠ ةرب ره ىلأ

 . ةيطعب سيل فاتلا نآل « ةلك اشالل اذه ىف ةيطعلاب ريبعتلا ( الت اكسم طعا ) هلق ٠ اضوع ىأ « افلخ و هلوقو

 ىلا عومجملا ةسن ءادردلا ىلأ ثيدح ىف امملا بسنف « امهنيب عزوم روكذملا مالكلا نأ ةريره ىلأ ت ثب دح دافآ و

 روکذلا ريسيتلاو . هسکما ريسعتلاب دیعولاو ۰ ملا هوجو ىف قفنی نمل ديسيتلاب دعولا ةبآلا تنمضت و « عومجیا
 ءاعدلا امأو « نیرمالا لمتح فلخ اب كلا ءاعد اذکو « ةرخالا لاوحال وأ ايندلا لاوحال نوكي نأ نم معآ
 . اهريغب لغاشتلاب ربلا لامعأ تاوف ةب دارلاو « لالا بحاص سفن فلت وأ هنيعب لالا كلذ فلت لمتحیف فلتلاب
 مع وهو : ىطرقلا لاتو . تاعوطتلاو نافيضلاو لايعلا ىلعو تاعاطلا ىف ناکام حردملا قافنالا : ىوونلا لاق
 ثيحم مومذملا لخبلا هيلع بلغي نأ الإ ءاعدلا اذه قحتسپ ال تاب ودنملا نع كسملا نكل « تاب ودنملاو تابجاولا
 ىموم ىلأ ثيدح ىف هلوق ىف كلذ ىلا ةراشالا تمدقت دقو . هجرخأ ولو هيلع ىذلا قلا جارخاب هسفن بيطت ال
 لعأ هاو « هسفن اهب ةبيط د

 ليختلاو قدصتاا لم صاب - ۸
 5 هنع لا ”ىضر ًةريره نان 0 هيبأ نع سواط نب ١ ان لح و نر لح یوم اشم — ۳

 « دیدح نم م ناتبج امهماع ٍنيلجر ل 1 مك قدصتلاو ليخبلا لث شم ةئىنلا لاق

 هنع "لا < یر ةريرهابأ عع هنأ لر نح را دبع نأ دا زا وبأ اتادح بيش ان روخآ ناملا وبأ ان دحو

 ىلإ امهم د نم دیدح نم ناتبج ابی ناجر لک قفتلاو رليخبلا لس » لوقب زر رشا لوسر مم“ أ

 لیخبا وب و 26 قت ی مدلج تروا تەس لإ هو وغني الف هوا امأف . امهقارت

 «میتتالوا و ىف 6 د را ا "نأ دوب الن

 رص ع

 [ ۷۷ ۵ ۳ TAY 21444 ىف هفارإ لأ _ .

 « ناتنج » واط نع ةلظنح لاقو - ۶

 « ناتنج » هيو *ونلا نع هنع هلل ضر ةريره ابأ تعمس زمره نا مو یک يالا لاقو

 یرابلا مهو ۳ )۲ عم



٤ 
 ۳٦ 1

 زاکرلا بانک

 ليضفت ىلع ليلدلا ماقم بابلا رخ ىف ليثقلا ماق : رينلا نب نيزلا لاق ( ليخبلاو قدصتلا لثم باب ) هلوق
 ( یموم انئدح ) هلق . ليصفتلا ىلع ربخلا دصاقم ةمجرتلا نمضي نأ نع كلذب فنصلا نتک اف« لیخبلا لع قدصتلا
 ىف هدروآ دقو ؛ انه ىلوآلا قيرطلا هذه نم نامل قسپ ملو . هللا دبع هما سواط نیاو < ىكذوبتلا ليعامسا نا وه
 ليخبلا لثم ) هلق . جرعالا نمره نبا وه ( نح رلا دبع نأ ) هلو . هما هفاسف دانسالا اذب ىموم نع دابجلا
 نکعو ٠ مو وهو : ضايع لاق « قدصتملاو قفنملا لثم » دانزلا ىلأ نع نایفس قيرط نم لسم دنع عقو ( قفالاو
 نع مدين اسم ىف مريغو رع ىبأ نباو دمحأو ىديجلا هاور دق : تلق . هيلع قايسا ةلالدل هلب اقم فذح نوکی نأ
 ىف عقوو « باوصلا وهو دانزلا بأ نع بيعش ةياور ىف ال« ليخبلاو قفنملا لثم د مهتياود فأ ولاقف ةنيبه نبا
 . سابللا ف فنصلا اهجرخأ «قدصتلاو لیخبلا لثم لي هللا لوسر برض » سواط نع اسم نب نسحلا ةياور
 « فم دقف نونلاب امف هاور نمو ؛ ةدحوم اهدعب ما مضب ةباورلا هذه ىف اذك ( ديدح نم ناتبج امهلع ) هلوق

 « ددح نم » هلوقا تحجرو نونلاب سواط نع ىحمجلا نايفس ىبأ نب ةلظنح هاررو « اسم نب نسحلا ةياور اذكو
 « صوصخم بوث ةدحوملاب ةبجلاو « هنصحت ىأ اهحاص نمي اهنال عردلا اهب تيمسو « نصحلا لصألا ىف ةئجلاو
 (امهیدن نم ) هلوق . اضيأ ةدحوملاب ابن ىلع رثک لاو جرعألا ةياور ىف فلتخاو . عردلا لع هقالطا نم عنام الو
 وأ ) هلوق تطغو تدتما ىأ ( تغبس ) هلوق . ةوقرت حج فاقو ةاناع ( امهقارتز و , ید عج ةثلثملا مضب

 قو « تطبنا و لسم نب نسحلا ةاور ىف عقوو « دوفولا نم ءافلا فيفختب وهو < ىوارلا نم كش ( ترفو
 ىديحلا ةاود فو « هعباصأ رتسن ىأ ( هنانب ینخت ینح ) هلوق . ةيراقتم اپلکو هيلع تحسنا » + رعالا ةياوز
 «یدیمطا ةباورك یرابلل هحرش ىف ىباطخلا اهركذو < نخ نعم یهو نونلا دیدشت و مجلا رسكي « نمت یتح»
 وهو ةدح وم فل الا دمب و ةثلثم « هبايث د مهضعب هاورو . عبصالا : ةفيفخ ىلوالا نين ولو ةدحوملا حتفب هنانب و
 بصنلاب ( هرثأ وفعتو ) هلوق ٠ « هلمانأ - نيتمجمم - یثفت ىح » لسم نإ نسحلا ةياور ىف عقو دقو . فيحصل
 ةقدصلا نأ ىنعملاو  بارثلا اهاطغ اذإ رادلا تفع لاقيو « تععمو مزال انأ هتوفعو *ىثلا افع لاقي « هرثآ رتسن ىأ
 ةياور ىف ( تقزل ) هلو . هيلع ليذلا رورم ىثم اذ هبحاص رثأ ضرالا ىلع رجب ىذلا بوثلا ىطغي ا ءاءاطخ رتسن
 ةياور ىف اذكو « تصلق » لم دنع نايفس ةياور فو « اهناکم ةقلح لك تصاغ » مامه ةياور نو « تضبقن | د سم
 ببس ىلا اهف رظن ةريخآلاو قيضلا ةروص ىلا اف رظن ىلوألا نكل دحاو دافلاو ؛ فنصاا دنع لسم نب نسما
 لشم اذهو : هریغو ىناطخلا لاق ٠ ةمايقلا موب رانلاب ىوكي ليخبلا نأ ىلإ ةراشإ هيف نأ نيتلا نبا معزو . قيضلا
 . هودع حالس نم هب رتو اعرد سبلي نأ امهنم دحاو لك دارأ نيلجرب اممم شف ٠ قدصتلاو ليخبلل هب ىنلا هبرض
 لع « ايك ىف هيدي ناسنالا لخدب نأ ىلا نيبدثلاو ردصلا ىلع عقت ام لوأ عوردلاو « امبليل هسأر ىلع اهصف
 رتست ىأ , هرثأ وفعت ىتح » هلوق ىنعم وهو « هندب عيمج ترتس ىتح هيلع تلسرثساف ةغباس اعرد سبل نكقفنملا
 وهو « هتوقرت تمزلف هقنغ ىف تعمتجا امیل دازأ املك < هقنع ىلا هادب تلغ لجر لثك ليخبلا لعجو . هندب عيمج
 هسفن تباطو هردص احل حسفنا ةقدصلاب مه اذإ داوجلا نأ دارلاو < یعمتچا و تماضت ىأ « تصلق د هلوق ىنعم
 حش قو نمو ) هادب یضیقنا و هردض قاضف هسفن يرض ةقدصلاب هسفن ثدح اذإ لمخبلاو < قافنالا ىف تعسوتف
 ناف ليخبلا فالخ ٠ ةرخآلاو ايندلا ىف قفنملا رتسي هللا نأ دارملا : بلهملا لاقو . ( نوحلفملا م كئلوأف هسفن



 ۳۰۷ ۱۸۵ - ۱46۳ ثيدحلا

 : لاق . نئاک نع رایخ الا لع ال لیلا ىلع هاچ رب | نأب ضايع هیقعت و . هاب اطخ وحمب هرثآ وفعت :یعمو . هحضش

 ىطعأ اذإ ىطعملا نأو « لخبلاو دوجلا ةرثكل ليثمت لیتو . هدضب لخبلاو « ةقدصلاب لالا ءافل ليثمت وه لیقو

 ناب امالعإ دید اب هب هبشلا ديق : ىيطلا لاقو ۰ ةداع كلذ راص كسمأ اذإو 6 كلذ دوعن و ءاطعلاب هادب یطسا

 ءاخساا نأب !راعشإ لیخبلا ةلب اقه ىف هلعج هنوکل یخساا عقوم قدصتلا عقوأو ؛ ناسنالا ةلبج نم ةدشلاو ضبقلا

 ةياور ىف عقو « (عسلت الو ابعسوب وبف) هلوق . نوفرسلا هاناعتي ام ال قافن إلا نم هيلا بدن و عراشلا هب مآ ام وه

 حقو دقو « كلذك سيلو اجردم نوكي نأ موی اذهو « عسنت الو ابعسوب وهف ةر ره وبأ لاق » لسم دنع نایفس

 عمسف » داجلا ف فاصملا دنع سواط نا ةباور نف : ةرب ره بأ نع سواط قيرط ىف ةلمجلا هذه عفرب حيرصتلا

 قو , هركذف « لر هللا لوسر تعمسق د لسه ةياور فو « عسنت الو ابعسوب نأ دهتجيف : لوقي مب ینلا ۲
 ةياور

 « عسنت الو ابعسوب هستيأد ولف هبيج ىف اذکم هعیصاب لوقب ملي هللا لوسر تيأر اناف د امهدنع لدم نب نسما

 «ءاماكحتسا الإ هيلع دادزت ال اهناف ليخيلا اأو ثيدحلا اذه ىف دانرلا ىبأ نع ق#] نبا قيرط نم دحأ ديع عقوو

 ةلظنح لات و ) هلوق ۰ هب رط نم سابللا ى فنصملا هلصو ( سواط نع سم نب نسحلا هعب ات ) هلوق ۰ ىنعملاب اذهو

 ليعامسالا هلصو دقو «ةريرهابأ تمس اسواط تمس ةلظنح لاقو » ظفلب أةياعت اضيأ سابللا ىف هركذ (سواط نع

 نجرلا ديع وه نره ناو «.ةعيب ر نبا وه ( رفعج ىتثدح ثيللا لو ) هلوق ۰ ةلظنح نع قرزالا قعع) قيرط نم

 یبیع قیراع نم نابح نبا هجرخآ رخآ دانساب هنع هتيأر دقو « نآلا ىلا ةلوصوم ثيللا ةياور ىل عقت لو  جرعاا

 هدنسب دانزلا ىلأ نع نال نبا نع ثيللا نع دامح نبا

 : [ ةرقبلا ۲۹۷ ] ىلاعت هلوقل « ةراجتلاو بدلا ةقدص ساپ - ۵

 4 دیه وغ للا نإ -هلوت ىلإ - متبدك ام تایم ني اوقف اود َنيذلا اهيأ ب)

 ةيألا ( مسك ام تابيط نم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهيأ اب ) ىلاعت هلوقل « ةراجتلاو بكا ةقدص باب ) هلوق

 کلا نع ةيعش هاور ام ىلا راشآ هنأكو « ثيدح ريغب ةيالا ىلع ارصتقم ةمجرتلا هذه دروآ اذکم ( ديم هلوق ىلا

 یرطلا هجرخأ لالم | ةراجتلا نم : لاق ( متبسک ام تابیط نم اوةفنأ اونمآ نا اأ اب 2 ةيآلا هذه ىف دهاجم نع

 ( متبسک ام تابيط نم ) هظفل و ةبعش نع مشه قيرط نم یرطاا هجرخأو ۰ هنع مدآ قبرط نم متاح ىلأ ناو

 لک رآلاو بحل ا نم ىنعي : لاق 6 ضرالا نم مك! انجرخأ امو ) هلوق ىف لاق ىلع نع ورمع نب ةديبع نع نرریس

 ىف مدق اب كلذ نع ءانغتسا ةبآلا ىف اك بیللاب ةمجرتلا ىف بسکلا دبقي مل : رينملا نب نيزلا لاق ۰ ةاكز هيلع ءىش

 « بيط بسك نم ةقدصلا بأب م ةج رت

 .فورمملاب لملف دج | نف « ةقدص لسم "لكى ع سیا ¬ ۳ «

 يلا نع هدج نع هيبأ نع در“ ىبأ ئ ديس انحش اند هاربا نب لس ازم د ٥

 . 'قادصتيو هتف عین دب لس : لاف 1 اد فا ین اب اوت قدس لس کلم د لان هلل



۰۸ 
 ةاكزلا باتک - ۲ "

 سیو « فورملاب لسيف : لاق ؟ "دحج ناف: اولق . فول ةجاحلا اذ یی : لاق ؟ دج ناف : اولاق
 « ةقدص هل اهماف ٠ *رشلا نع

SET 

 ىلع الع ةمجرتلا هذه بصن : رينملا نب نيولا لاق ( فورعملاب لمعیلف دحي ل نف ؛ ةقدص ملم لك ىلع باب ) هلق
 حيرصتلا عقوو ۰ یرعشالا ىسوم ىأ نا ىأ ( ةدرپ ىبأ نب ديعس ) ویو. ازاج) هيف ام ضعب ىلع ارصتقم ربا
 وهام اهنم ركذف « لاصخ تس لسا ىلع» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك بابحتسالاو باحال ةحلاص ةرابعلاو ؛ كلذ نم مآ وهام لع وأ دك تلا بابحتسالا ليبس ىلع ىأ ( ةقدص لسم لك ىلع )لر . هحيبص ىف ةناوع ىبأ دنع +
 للو « هسنع مامه قيرط نم حلصلا ىف أيس اك موب لكب كلذ دييقت هثيدح ىف ةريره وأ دازو « اقافتا بحتسم
  لصفلا : مالا ففخن و ةلمهملا مضل یمالساا و « ةقدص كدحأ نم ى الس لك ىلع حبصي » اعوفم رذ أ ثب دح نم
 نم مآ وه ام ةقدصا اب دارملا نأ مهل نيبف ۰ ۰یش هدنع سيل نمع اولأ ف ةيطعلا ةقدصاا ظفا نم اومهف مناك( دا مل نف هللا ین اي اولاقف ) هلق . « لصفم ةئاهلثو نيتس ىلع مدآ ىنب نم ناسنا لك هللا قلخ , ةشئاع ثیدح ىف هلو
 قتع ببسب تعرش اهنأ روكذملا ةشئاع ثيدح نم نيبت ال اهريغ انآ ریظو یذلا « رظن هيف ؟ هب لخا یذلا ضرفلا نم ةمايقلا موي بسحب ىلا عوطتلا ةقدصب ةقدصلا هذه قحتلت لهو « فورعملاب سالاو فوولملا ةثاغاب ولو كلذ
 ىأ ( فوولملا ) هل ۰ « رانلا نع هسفن حزحز دقو ذثموب ىمي هناف » ثيدحلا اذه رخآ ىف لاق ثيح لصافملا
 '. « کلا نع ىهنيو » ةبعش نع هدنسم ىف ىمل ايطلا دواد وبأ داز  فورفلابوآ خلاب صأيلف د ةبعش نغ رخآ هجو ۱ نم بدالا ف فنصلا ةياور ف ( فورعملاب لمعيلف ) هلق ٠ ازجاع وأ امولظم نوكي نأ نم مآ وهو ثيغتسملا
 ىبأ قیرط نم ملسل اذكو « رشلا نع كسميلا : لاق ؟ لعفي مل ناف : اولاق , بدالا ىف هتياور ىف ( تسمو ) هلو
 . ةدحاو ةيتر رشلا نع كاسمإلاو فورعملاب رمالا نأ بابلا قارس رهاظف ۰ اقايس حصأ وهو ةبعش نع ةماسأ
 امن] : رينملا نب نيزلا لاق « كسب ىأ هل كاسمالا ىأ هناف : بدالا ةياور ىف عقوو « كاسمالا ومو ريخلا نم ةاصخل ا رابتءاب وهو « نا ريمضب انه عقو اذك ( ااف ) هلوق . ةريخالا ةبترلا وه كاسمإلا لب كلذک سيلو
 « مثالا نم اهعنم نأب هسفن ىلع قدصت دقف هسفن ىدعتي ال هرش ناك ناف « هنم ةمالسلاب هيلع قدصت هنأكف هريغ نع نوکی نأ نم معآ كاسمإلاو « كرتلا ضحم فالخم ۰ ةبرقلا هلاسمالاب یون اذإ رشلا نع كلسمملل كلذ لصحم
 رأي نأو فوبلملا ثيغي نأو قدصتيف هديب لمعي نأ هنکءمآ نف « ىرخأ ةلصخ هنکع هناف ةروكذملا لاصحخلا نم ةلصخ نع رجب نم هل في امل حاضيالل وف امو « ایترت ءدحي مل ناف » هلوق نم ربا هنعضن ام سیلو : لاق
 دمع وأ خیشلا لاقو . .ىهتا كاسمالا وهو كرت امإو ةثاغإلا وهو لعف امإ لاملا ريغو « بستكم وأ لصاح امإ لاملاو « هريغ وأ لاملاب امإ یهو ۰. هللا قلخ ىلع ةقفشلا نم دب ال هنأ بابلا تیدح ىف ركذ ام لصحمو ٠ ةرصاقلا لامعألا ىم لضفأ املع رداقلا قح ىف ةقدصلا نأ هنم مهغفيو . املع ردقي ال نم قح ىفاهس الو رجآلا ىف تاقدصلا ةلزنم لزتت ريخلا لامعأ نأ بایلا اذه دوضةمو < عسيمجا لعفيلف رشلا نع كسعو رکشلا نع یه دو فورعملاب
 وأ اهنم برقي ام ىلا بدت اهنع رجعلا دنعو « ةقدصلا ىلا بدن هنأ كثيدحلا اذه بيترت : هب هللا عفن ةرمج فأ نبا
 كلذ مدع دنعو ۰ ةثاغإلا وهو هماقم موقي ام ىلا بدن كلذ نع زجعلا دنعو « عافتنالار لمعلا وهو اهماقم موق



 ۳۰۹ ١441 ١ - ۱( ثيدحلا

 كرتف قطي مل ناف « ةالصلا ىلا بدن كلذ مدع دنعو « یذالا ةطامإك مدقت ام ىوس نم ىأ فورعلا لعف ىلا بدن

 ناك اذإ تاب ودنلا لعف نع زجاعلا ةيلست هيفف ۰ عرشلا هعنم ام انه رشلا ینعمو : لاق . بتارملا رخآ كلذو رشلا

 نع ”ىزحيو » لس دنع رذ فأ ثيدح رخآ ىف عفو ام ىلا ةالصلاب راشأو : تلق . رايتخا ريغ نع كلذ نع هرم
 لئکت ال ةاكزلا نأل « ضرفلا نم لتخم ام اهنم لكي ال ةقدصلا هذه نأ هانمدق ام ديؤي وهو « یحضلا اتمكر هلك كلذ

 ضورف نم وهو فورعلا سالا ركذ مدقت عم ثيدحلا لكشتساو . نيتقدصلا قارتفا ىلع لدف سكعلا الو ةالصلا

 هريغ نم لصح اذإ ام ىلع انه سالا لمحت بيجأو ؟ تاعوطتلا نم یهو ىحضلا ةالص هنع “ىزجت فيكف ةافکلا

 هيفو ليق اذك ‹ ىحضلا ةالص هنع تآرجأ هكرت ولف كلذ ديك أت ىف ةدايز وه همالک ىف نأكو « ضرفلا هب طقسف

 ىف یعسب نأ ءربلل بحتسب ىتلا ةئسح نيتسو ةئاثثلا ماقم موقت یحنعلا ةالص نأ دارملا نأ ربظب ىذلاو ‹ رظن

 ركذ امو فورعملاب سما نع ىنغت ىحضلا ةالص نأ دارملا نأ ال « اهددعب ىه ىتلا هلصافم قتعيل موي لك ارلیصحت

 كلذ نوكي نأ لمتحيو « ةدابعلاب امف اهلك لصافملا كرحتتف دسجلا عيمجم لمع ةالصلا نآل كلذك ناك امنإو « هعم

 نأكو « ةقدص الثم ةءارقلا نم فرح لك تلعج اذإ لعفو لوق نيب ام نيتسو ةئايثثث ىلع نالمتشت نيتمكرلا نوكل
 ىلا رذ ىلأ ثيدح ىف راشأ دقو ‹ هتبتارو ضرفلا دعب راهنلا تاعوطت لوأ امنوکل ركذلاب تصخ ىحضلا ةالص

 هيف علطت موي لک» ةريره ىبأ ثيدح فو «کدحآ نم ىالس لك ىلع حبصي » هلوقل ةيرابت ىالسلا ةقدص نأ

 « بلاغلا ىلع ىرحت ماكحالا نأ ثيدحلا ىفو ءرانلا نع هسفن حزحز دقو ىسمرف » ةشناع ثيدح ىفو « سشاا

 ريسفت ىف ملاملا ةمجام هيفو « ةقدص لسم لك ىلع » لاف دقو <« ابفرصب روم ألا ةقد ملا نخأي نم نيملسملا ىف نال

 تاذ سفنلاب دارملاو ريغلا ىلع سفنلا ميدقتو « ةناعالا نم هيف ان بسکساا لضف هيفو . ماعلا صيصختو لمجلا

 لعأ هللاو . همزاي امو صخشلا .

 ةاش ىلمعأ نمو « ةقدصلاو ةاكزا نم یلسی ك ردق اإ - ۱
 ةيطع ما نع نيري تنب ةصفح نع ءاذحلا دلاخ نع باهش وبأ اند سنوي نب دحأ اشو - ۱۹

 "یبلا لاقف « ابنم اهنع فا یضر ةشئاع ىلا تاسراف « ةاشب ةيراصنألا این ىلإ تعب » تلاق اهن فا ضر

 « اهلی ؛تفلب دق « تاه : لاقف . ةاشلا تنی بن هب تاسرآ ام الا« ال :؛تاقف ؟ یش کد : فَ
 [ ۲۹۷۹ ۱4۹6 : یف هافرط ۱44۱ ثيدحلا ]

 ىلا ةاشلا اهئاده] ىف ةيطع مأ ثيدح هيف دروآ ( ةاش ىطعأ نمو « ةقدصلاو ةاكرلا نم ىطعي ک ردق باب ) وق

 لع رصتقا ول ذإ ٠ صاخلا ىلع ماعلا فطع نم ةاكزلا ىلع ةقدصلا فطع : ريثملا نب نيزلا لاق ٠ الع اهب قدصت

 درلا ىلا كلذب راشأو « فائصأ ةين ام مبنوکل اراصتخا ىطعي لوعفم فذحو <« ابفالخم اهريغ نأ مهفأل ةاكرلا

 هب سب ال : نسل نب دمع لاقو . ةفينح ىبأ نع یکحم وهو ؛ باصتلا ردق دحاو صف لا عفدي نأ هركنم ىلع
 نود ضورفلا ىلع الإ ابلاغ قلط ال اهنكل كلذكةاكزلاو « لفالاو ضرفلا ممي ةقدصلا ظفل : هريغ لاقو . ىهتنا

 نم ال ةاكزلا فدارم ضرفلا ىلع قالطالا ثيح نم ةقدصلا ظفل و « هجولا اذه نم ةقدصلا نم صخأ ىبف عوطتلا

 لعأ هللاو . ةقرفتلا بلغألا نکل و ةضورفملا ىلع ةقدصلا ظفل ثيداحأللا ىف رركن دقو « لفنلا ىلع قالطإلا ثيح



 ا د ا يم ةاكرلا باتک - 4 ۳۱۰
 ىف ىراخبلا نع ىربرفلا نع نكسلا نبا ةياور ىف عقو اذك ةيظع مأ ىه ( ةيراصنالا ةبيسن ىلا تعب ) هلوق
 نم ملم دنع عقو اک رورجا ملكدتملا ريمض ظفلب « "ىلا تصب » لوقي نأ ىضتقي قايسلا ناكو , ثيدحلا اذه رخآ
 قأيسو « اتافتلا امإو اديرجت امإ رمضلا عضوم رهاظلا عضو قايسلا اذه ىف هنك-ا « دلاغ نع ةيلع نبا قيرط
 ىلاعت هللا ءاش نا ةاكرلا باتك رخاوآ ىف « ةقدصلا تلوح اذا باب د ىف ثيدحلا اذه دناوف ةيقب ىلع مالكلا

 فرو ةاكز صاب - ۲
 ابأ ؛تسعس : لاق هيبأ نع "ینزالا حي نب ورع نع كلام ان رخ کسو نب هللا دبع شرم - ۷

 سمح نود ايف سیلو « لبإلا نم ةقدص دوذ سمت نود امف سيل » كي هللا ؛لوسر لاق : لاق یردلنآ ديعس
 « ةقدص قسوأ ةسخ نود امف سيلو « ةقدص قاوأ

 ىبأ نع ما ممم ورع ىنريخأ لاق ديعص نب یجب ینادح لاق باول "دبع ان دح ین نب د اتش
 اذ هالو یبلا تەم ةنع هللا ىر دیعس

 نبا لاق ٠ امنوکسو ءارلا رسكبو اهرسكبو راولا حتفب « قرو » لاقي ؛ ةضفلا ىأ ( قرولا ةاكذ باب ) هلق
 ركذ ىلع مدقب نأب ىلوأ ناک ناكم لكب جوريو سانلا ىديأ ىف هنارود ركب ىذلا لاملا ىه ةضفلا تناك امل : رينملا

 یجب نر ورم نأ كلام نع » بهو نبا أطوم ىف ( قذاملا ىحب نب ورمع نع) هلو < ةيوكرلا لاوم الا ليصافت
 -  قزاملا نسحلا ىبأ نب ةرامع نب يحب نب ورمع تلأس » نايفس نع ىديملا دنس ىف ( هيبأ نع ) هلق . « هثدح
 . مامسب حيرصتاا دانسالا اذه بقع فنصملا اهركذ ىلا یراصن الا وهو ديعس نب یح ةياور فو « هيبأ نع یثدڅ
 ضعب نع رملا دبع نبا ىح دقو « ةصاخ دانسالا هداربإ ىف رسلا وه اذهو , هيبأ نم هل روكذملا ىح نبا وهو ورم
 هتدجو ینآ الإ , بلغألا وه اذهو : لاق « ىردخلا ديعس یآ ثيدح نم الإ تأي مل بابلا ثيدح نأ ملعلا لهأ
 ةءاودو . یبتنا راج نع رانید نب ورع نع لسه نب دمت قيرط نمو « ةريره نأ نع هيبأ نع لیپس ةياور نم
 ؛ رباج رع رخآ هجو نم سم هجرخآ دقو « كردتسملا » ىف ٠ لس ةياودو « ديبع نال لاومالا » ىف ليهس
 ثيداحأ جرخأ شحج ن هللا دبع نب دمو ةار ىبأو ةشئاعو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم اضيأ ءاجو
 ةمجعملا حتفب (دوذ سمخ) هل . اضيأ دیپع وأو ةيشوأ نا.هجرخآ رمع نبا ثيدح نمو « ینطقرادلا ةعب رالا

 دبع نب دم نع كلام داز ( قاوأ س ) هلوق . درفم باب ىف هيلع مالکلا قأيسو ةلموم اهدعب واولا نوذسو

 نأكو ۰ ةمجرتلا ظفلل قب اطه وهو « ةقدص قرولا نم قاوأ سمخ » ديعس ىبأ نع هيبأ نع ةعصمض ىبأ نب نمحرلا
 نیونتلاب « قاوآ » و . ىرخالا قيرطلا ىلع اداتعا ثيدحلا ظفل ىف مهيأ ام ةمجرتلاب نيبي نأ دارأ فنصملا
 فلالا فذح «ةيقود فایحللا ىحو ةيناتحتا| دب دشآ و ةزمهأ مضي ةءقوأ عمج اففنعو اددشم ةا اتحتلا تايئابو

 ءاوس ةضفلا نم صلاخلا مهردلاب دارملاو « قافتالاب امه رد نوعبرأ ثيدحلا اذه ىف ةقوالا رادقمو . واولا حتفو
 نب كلملا دبغ ءاج ىتح ردقلا مولعم نكي مل مردلا نإ : ديبع وبأ لاق ضايع لاق  بورضم ريغ وأ ابورضم ناك

 آهو . قايسلا نم لک ملسم نبا ةياورو » باوصلاو . قالوب ةعبطو ةطوطخلا ىفاذك (۱) ۱



 ۳۱ ۱44۷ كيدحلا

 ةاكرلا باصنب لاحأ للي نوکی نأ هنم مزاب اذهو : لاق « ليقاثم ةعبس مارد ةرشع لك |ولعج ءاملعلا حمل ناو يم

 تناكو مالسإلا برض نم اهنم ءىش نكي مل هنأ كلذ نم لقن ام ىنعم نأ باوصلاو ؛ لكشم وهو لوجحب مأ لع

 ةباتنكب شقنت نأ ىلع ىأرلا قفتاف « ةين ام نزو ةرشعو ةرشع نزو الثم ةرشعف ؛ ددعلا ىلا ةبسنلاب نزولا ىف ةفلتخم

 نآ ىلع اوممجأف مردلا امأو . مالس الو ةيلماج ىف لاقثلا ريغتب مل : هريغ لاقو . ادحاو انزو اهنزو ريصيو ةيب رع

 ةضفلا رم الاقثم نيعب رأو ةئام غلبي مرد اتام ةاكرلا باصن نأ ىف فلاخ لو « مارد ةرشع ليقاثم ةعبس لك

 فالتخا ربلا دبع نبا ركذو . مهمهاردب نولماعتي دلب لهآ لک نإ : هلوقب درفنا هناف یسلدن لا بيبح نا الإ ةصا اما

 ددعل اب باصتلا ريتعاف عامجإلا یسیراا قرخ اذکو <« دالبلا مارد نم اهريغو سلدنالا مارد لا ةيسنل اب نزولا ىف

 هاا مض ول ًاردق تغلب اذا ةشوشغملا مهاردلا نأ بهذملا ىف هجو ةياكحم ةيعفاشلا نم ىسخرسلا درفناو « نزولا ال

 مدع ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو « ةقينح ىلأ نع لقن اک هيف بجت ةاكرلا ناف اباصن خلیل الثم ساحن نم شغلا ةمق

 : ةيكسل املا ضعب نع لقن اك ريسإ صقنب حاس نا افالخ « ةدحاو ةيح ولو باصنلا نم صقن اذا اف بوجولا

 لمحك قاسوأ کنیح هجو « کما ١ بحاض ءاكح اک اهرسک زوج و واولا حتفب قسو عج ( قسدآ ) هلو

 ىبأ قيرط نم هجام نبا ةياور ىف عقوو « قافتالاب اعاص نوتس وهو ؛ لسم ةياور ىف كلذك عقو دقو « لاحأو
 نوتس» لاق نكل اضيأ دواد وبأ امجرخأو « « اعاص نوتس قسولاو » هيفو ثيدحلا اذه وحن ديعس ىبأ نع ىرتخيلا

 قسوالاب ليكملا نايب ثيدحلا ىف عقب لو « اعاص نوتس قسولاو اضيأ ةشئاع ثيدح نم ىنطةزادلاو (۱): اموتخم

 رک الو بح ىف سيل » هل ةياور یو « ةقدص بح الو رمت نم قسوأ سمخ نود امف سيل ه مم ةياور ىف نكسل

 ز اک ةقدصلا سخلا ريغ نغ ىنن هنأ ال لقأ ىنممي ةثالثلا عضاوملا ىف « نود » ظفل و « قسوأ ةسمخ غلبي ىتج ةقدص

 عودزلا نأ ىلع هب لدتساو « ةئالثلا رومآلا ىف ةاكزلا بوجو ىلع ثيدحلا اذ لدتساو . هلوقب دنعي ال نم ضعب

 « رثعلا ءامسلا تقس ايف » هلي هلوقل هريثكو هليلق ىف بت ةفينح ی نعو ۰ قسوأ ةسمخ غلبت ىتح اهف ةاكذال

 اوعجا دقو ؛ دودحا ىلع دئازلا ردقلل ثيدحلا ضرعتي مو . ىلاعت هللا ءاش نإ درفم باب ىف كلذ ىف ثحبلا یتایسو

 یتام ىلع داز ابف ءىش ال ةفينح ىبأ نعو « كلذك وه روما لاقف ةضفلا امأو « امف صقو ال هنأ ىلع قانوألا ف

 « بوبحلاو راما ىلع سايقلاب ىئاربطلا هيلع جتحاو ؛ ةيشاملاك اصقو اهل لمجل نومبرآ وهو باصلا غلین ىتح مرد
 . داز اف قسوأ ةسخ ىف كلذ ىلع اومجآ دقو « ةنومو ةفلكب ضرالا نم نیجرختسم ةضفلاو بهذلا ن وك عماجلاو

 لعأ هللاو .تارشعلا نود دقنلاو ةيشاملا ف لولا طارتشا ىلع ءاملعلا عمجأ : (ةدئاف )

 ۃاکزا ىف را ساپ - ۳
 ناكم ةقدصلا ىف سيل وأ صح بايث ضارب ىنوتثا : نیلا لهأل هنع هلل "یفر ذاع لاق "سواط لاقو

 ةنيدلا سم ىلا باحال ٌريخو کیلع نوهأ ةرذلاو ريمشلا

 « نا لبس ىف هدتعأو هعاردآ سبتحا دقف ”دلاخ اأو » راكم لا لاقو

 ابو ۰ يجاجحاب اموتخم اءاص نوتس قسزلا : لاق هصل ام یضنلا مهارز نع روك ذلا ظفللا رك ذ ام دعب دواد وبأ ىور م )۱ )

 ملعأ هقاو . جراشلا اهرکذ يلا ةباورلا ىف « اموتخ » هلوق نمم فرعي روک ذلا بهاربز هلق



 ةاكرلا باک - "۳ ۱ ١4

 "نأ ید هنع هللا يضر سنا نآ امام" ىنثدح لاق ىبأ ىنثدح لاق هللا دبع نب دمت شرم - ۸ مع و ۲ ۱ 1 و ۶ 4 8 3 ۱
 دنع ”تسيلو ضاخ تنب هتفدص تب نمو » و ”هلوسر "لا مآ ىتلا "4 تک هنع "لا یضر ركب ابأ

 ىلع ضاخ ”تنب ه دنع نكي ل ناف « نيئاش را اهرد نب رشع + دصلا ی اهناف نوبل ”تنب ه دنعو ۱ 1 ت ۰ ن وٌ ۳۳ 2 2 ت
 توت هم سیو ةنم لقب هناف نوبل "نبا هدنعو اههجَو ی 2 بک و سس

 Woe] ۵۸۷۸ ۳۱۰۹۰۲۸۸۷ ۸۱۵۰۵ « ۱۸۵۸ ۰ ۱۸۵۳ 6 ۰ : ىف هفارطأ -۱44۸ ثيدحلا ]
 دم » سابع "نا لاق : لاق حابر ىبأ نب ءاطع نع بوبأ نع ليعامسإ انث دح لم وم ارم - ۹ ۶ 1 0 م 4 مها ناس ۰

 نهم ناف وین رشات ةلالب عمو نهاتأف انا عیب م هنأ ىأرف ةبطط"ا لبق ىلصل طم هللا لوسر ىلع
 هقلح ىلإو هنذأ ىلإ بیتا راشأو « یتا 6 رلل تاعغ ۱ نف دصتي نأ

 دارملاو « ةمجعم اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهملا حتفب وهو ؛ ضرعلا ذغأ زاوج ىأ (ةاكرلا ف ضرعلا باب ) وق
 كلذ ىلا هداق نكل < مهل هتفلاخ ت شک عم ةيفنحلا ةلأسملا هذه ىف ىراخبلا قفاو : ديشر نبا لاق . نيدقنلا ادع ام هب
 لاق : سواط لاقو ) هلوق ٠ اهنم لك بقع ىنأيس اک ثيداحالا نعو ذاعم ةصق نغ روومجا باجأ دقو . لیلدلا
 رتفی الف « عطقنم وپف ذاعم نم غمسي مل سواط نکل « سواط ىلا دانسالا حیح قيلمتلا اذه ( نیلا لهال ذاعم
 امأو « هنع قلع نم ىلا ةحصلا الإ ديفي ال كلذ نآل هدنع حیحم وهف مزاجلا قيلعتلاب ىراخبلا هركذ لاق نم لوقب
 ىلا تیداحالا هدنع هدضع هنأكو « هدنع هتوق ىضتقي هب جاجتحالا ضرعم ىف هل هداربإ نأ الإ , الف دانسإلا قاب
 نع ةئييغ نب ةياور نم « مدآ نب ىحيل جارخلا باتک » ىف روكذملا سواط رثأ انيور دقو ۰ بابلا ىف اهرکذ

 ۳ ایه ريغو ىرهوجلاو یدوادلا لاق « صم » هلوقو . سواط نع ایهالک امیقرف رائيد نب ورع و ةرسيم نب مهار ]

 كولم .رم كلم سيخلا هلمع نم لوأ نال كاذب ىمس ليقو « عرذآ ةسمخ هلوط بوث وه ةلمهم نيسإ سیم بوث

 ىنع اذاعم نأك : ةديبع وبأ لاق « نيسلاب هركذف ةديبع وبأ امأو < داصل اب ىراخيلا هرکذ : ضايع لاقو . نما
 هلوقو . بوثلا ةدار] ىلع هرکذ نکل « ةصيمخ ىأ صيمخ بوث دارملا نوكي دق : ضایع لاقو . بايثلا نم قیفصلا
 ىكحو « جارخلا ىف ناك كلذ نإ لاق نه لوق درب « ةقدصلا ىف » هلوقو . لوعفم ىنعم ليعف سوبلم ىأ « سبيل »
 دقو ‹ لوألا روهشملا نك « لالدتسالا طقس كلذ تبث ناف « ةقدصلا لدب « ةيزجلا نم » هيف لاق مهضعب نأ قبیل
 ىف ضورعلا ذخر ناك اذاعم نأ و سواط نع ةرسيم نب مهأربأ نع ىروثلا نع عيكو نع ةبيش أ نبا هاور
 ءارش هذخآ ىذلا ةرذلاو ريمشلا ناكم نم هذخآ هب توتا ىنعملا ن وكي نأ لامتحان ليعامالا باجاو « ةقدصلا
 هدویو : لاق . ذخالل عفنأو مدنع عسوأ وه ام.هيرتشي ام هناكم زا مش ‹ هلع غلب دق هضيقب نوکیف هذخأ مب
 اهدريف مهئاينغأ نم ةقدصلا نخأي نأ قلب ىنلا هرمأ دقو « ةباحصلا ىلع ةدودرم نکن مل ةاكرلا نم تناك ول اهنا
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 لقن يجب نم هب جتحا دقو . اهتمسق یلوتیل مامالا ىلا ةاكرلا لمح ناك هنأ نم عنام ال هنأب بيجأو . مهئارقف ىلع

 « امف ةجح الف هنم داهتجا اهنإ ذاعم ةصق نع باوجلا ىف لیقو . اضيأ ةيفالخ ةلأسم یهو « دلب ىلا دلب نم ةاكرلا

 تاک ليقو . عنصي ام بلا ىلا هلسرآ ام تي ىنلا هل نيب دقو.« مارحلاو لالحلاب سانلا لعأ ناك هن ال رظن هيفو

 . كلذ هلمع فالخ ىلع ليلدلا ماق دقو كلذل ةجاح ةنيدلا لهأب لع نوكي نأ لاعتحال امف ةلالد ال لاح ةعقاو كلت
 ناكم » هلوقب بقعتو . امم اذه لعلف ةقدصلا مسا ةيزجلا ىلع نوقلطی اوناك : کل املا باهولا دبع ىضاقلا لات و

 « كيلع نوهآ , هلوقو . نيدقنلا نم الإ ةرذ الو ريمش نم كئلوأ نم ذئنيح ةيزجلا تناك امو « ةرذلاو ريعشلا
 لقنلا ةنوم نآل مهب قفرأ ىأ « دم بامأل ريخو ه هلوقو . کل نوهأ لقي لف مهلع ةلوپسلا طلست ىنعم دارأ
 دال ثيدح نم فرط وه ( دلا امأو قلي ىنلا لاتو ) هلق . لق لا رم اريخ كلذ ىف فخأللا ىأرف ةليقث

 «باقرلا ىفو هللا لوق باب » ىفالوصوم قتأيسو ثيدحلا « ليمج نبا عنم ليقف « ةقدصب هِي ىنلا سآ  هلوأ ةريره
 ضرفلا ةقدص ناتسي لف نكسيلح نم ولو نقدصن : مب ىنلا لاقو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع.مالكسلا ةيقب عم

 نم فرطف ثيدحلا امأ“ ( ضورعلا نم ةضفلاو بهذلا صخ ملو « اهیافو اهصرخ قلت :ةأرملا تامل ؛ اهريغ نم
 تباث نب ىدع قيرط نم هظفلب لسم دنع وهو « نيديعلا ىف مدقت دقو هانمع فنصملا هجرخآ سارع نبال ثيدح

 قلت ةأرملا تلم » هيفو ثيدحلا « ىحضأ وأ رطف موب ملي ىنلا جرخ ه هلوأ و سارع نبا نع رهبج نب .ديعس ,نع
 فنصاا هركذ دقو « نذالا ىف لعجت ىنلا ةقلحلا ةلمبم اهدعب .ءارلا نوكسو ةمجمملا ضب صرخ او « ابیات و اهصرخ
 ام كلذ ريسفت عفو دقو « هقاحو هنذأ ىلا بوبأ راشأو « قلت ةأراا تلعج , هظفل نکل بابلا نخآ ىف الوصوم
 سكب باخسلاو « قلا نم باخسلاو نذالا نه صرالا نال « ااو اهصرخخ قلت » هلوق نم ةمجرتلا ىف هرك ذ

 ىراخبلل نيمالكلا نم لك « صخب لف » هلوقو « ناتسب مف » هلوقو ٠ ةدالقلا ةدحوم هرخآو ةمجعم اهدعب ةلمبملا
 ةبجاولا ةقدصلا فراصم نأ ىلا هنم ريصم وهو « ةاكرلا ف ضرعلا ءادأ ىلع لالدتسالا ةيفيكل انايب امهركذ

 هانثتسا ام الإ « جايتحالاو رقفلا عداحي مهلا فورصملاو « ةيرقاا دصق نم امهف ام عماجي عوطتلا ةقدص فراصک
 ةقدص تراص بوجولا ىلع هم و مويلا كلذ ىف ةقدصلاب ءاسنلا رب ىنلا سآ ال : لاقف هبجو نم امأو . ليلدلا

 نأ یکعو . نئاج ريغ رسیت ام لوبقو هيف ةفزاجلا تناکو اردقم ناكل انه باحيالل ناك ول هنآل رظن هيفف ؛ ةبجاو ٠
 هب قدصتملا عاونأ عيمجو اهلفنو امجاو تاقدصا عاونآ عسي حاصی قلطم هناف « نقدصت » هلوقب كس نوكي
 ضرملل هنم لالدتسالا عضومو . كلذ الإ ندجت مل ولو يأ ةغل ايملل « نكيلح ن» ولو د هلوق نوكيو « اضرعو ائيع

 نه ءارةتسالا فرع امف ىراخبلاو ' قنعلا ىف لعجت امهوحنو لفن رقو كسم نم ذختت ةدالف هنال « اهماخسو » هلوق

 هل بتك ركب ابأ نأ سنآ ثيدح بابلا ف فنصملا ركذ مث . تامومعلاب هريغ كس تاقلطلاب كسمني هتقيرا
 ام سفنأ وهام لوبق هنم ةلالدلا عضومو « منغلا ةاكز باب » ىف همظعم قأيسو , تاقدصلا ثيدح نه افرط ركذف

 كلذ نع روبجلا باجأ نكل « سکملا اذكو « بجاولا سنجلا ريغ سنج نم توافتلا هؤاطمإو قدصتملا ىلع بحي .
 فالتخال ىرخأ صقنبو ةرات ديزب >٩١ ضرعلا ناكف « ةمرقلا ىف نيئيشلا نيب ام ىلا رظني ناكل كلذك ناک ول هنأب
 ىف بجاولا وه كلذ ناك صقني الو ديزي ال نيعم رادقع توافتلا غراشلا ردق ايلف « ةئمزالاو ةنكمآلا ىف كلذ

 < ضرملا ناف » هلملو « خسنلا قااذک (۱)

 یرابلا عف # ۳ ج4۰ سم
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 . توافتلا عم نوبل تنب لدبت نأ رجب ملو الثم ضاخلا تنب تنيهتل كلذب عراشاا ر دقت الواو « كلذ لثم ىف لصالا

 لعأ هللاو

 عمتجم نيب قرف الو ق”رفتم نيب محال سیساپ - [

 هی اط ”ىنلا نع امهنع فا ۍضر رع نبا نع ماس نع کذب
 ها "یضر اسنأ نآ ةمام“ یدح لاق ىبأ یدح لاق ٌةكراصنألا هللا دبع نب دمع |شزو - ۰

 رقكرفي الو« قترفتم نيب م الو » فكي هللا لوسر "ضحرف ىتلا هل بتكهنع هللا ”ىذر ركب ابأ نأ هاد نع
 « ةقدصلا يق عمن نيب

 ديدشتو ءاتلا مدقتب « قرفتم » ىممشكلا ةياود ىف ( عمتجم نيب قرفي الو قرتفم نيب عمجب ال باب ) هلوق

 اک كلذب داراا ىف ءاملعلا رظن فالتخال ةقدصلا ةيشخ هلوقب ةمجرتلا فنصملا دمي مل : رينلا نب نيزلا لاق . ءارلا

 ثيدح نه فرط وهو « ةجرتلا هذه ظفل لثم ىأ ( هلثم إب ىنلا نع رمع نبا نع ملاس نع ركذبو ) هلو . أيس
 نايفسو ؛ ال وصوم هنع ىرهزلا نع نيسح نب نايفس قيرط نه مديغو عالاو یذرتلاو دمحأو دواد وبأ را

 ديزي نب سن وب قيرط نم م احلا هجرخأف یرهزلا ىف هنم ظفح وه نم هفلاغ دقو « یرهزلا یف فيعض نیسح نبا
 نب هللا دسبع نب ملاس اهن أرقأ لاق ١ ىرهزلا نع لاق هن ال نیسح نب نايفس ةءاورل ةب وقت هيف نا : لاتو ىرهزلا نع

 نکل « ىراخبلا هب مزج مل ةلعلا هذطو « هب هثدح رمع نبا نإ لقي لو ثيدحلا ركذف « اببجو ىلع اهتيعوف رم

 دازو اضيأ ءاتلا مدقتب « قرفتم نيب عمجي الو » هظفل و بابلا ف یراخبلا هلصو ىذلا سنأ ثيدحل ادهاش هدروآ
 ةلفغ ن ديوس نعو نئسلا باحصأ دنع ىلع نع بابلا فو « هرکذنس ا ةيشحلاب دارملا ف فلتخاو « ةقدصلا ةيشخ د

 . قببلا هجرخأ صاقو ىبأ نب دعس نعو « ىناسنلا هجرخأ هلثم ركذف « هدبع ىف تأر قف ألي ىنلا قادصم اناتأ » لاق

 ةاكرلا امف تبجو ةاش ن نوعب رأ مهن :هدحاو لكل ةلالشلا رفنلا نوک نأ 1 اذه ینعم : أطوملا ىف كلام لات

 اهف امهلع ن نوکسف ناتاشو ةاش ۳ نیطبلخلل نوکب وأ « ةدحا و ةاش ال | ابن مہلک مع بجت ال ىتح اهنوعمجیف

 ةبج نم لاملا برا باطخ وه : یمفاشلا لاقو . ةدحاو ةاش الإ دحاو لك ىلع نوكي ال ىتح اهو ةرفيف هایش ثالث

 نأ ىثخم لاملا برف ۰ ةقدصلا ةيشخ قیرفتلاو عما نم اًئيش ثدح ال نأ مهنم دحاو لكس أف « ةبج نم ىعاسلاو

 ةيشخ هلوق ىنعف « رثکشا قرفي وأ عمجيف ةقدصلا لقت نأ یثخم ىعاسلاو ۰ لقتل قرفي وأ عمجيف ةقدصلا شکت

 ىلوأب امهدحآ ىلع لما نكي مل نب ماللالمتحم ناکابلف « ةةددصلا لقت نأ ةيشخ وأ ةقدصلا رثكت نأ ةيشخ ىأ ةقدصلا
 هدنع ناكنم نأ ىلع هب لدتساو .ملعآ هللاورهظأ كلاما ىلع هلح نأ رهظي یذلا نكل « اعم امملع لمغ « رخالا نم
 الماك اباصن ريصي ىح ضعي لا هضعب مط بحي ال هنأ الثم بهذلا نم باصالا نودو ةضفلا نم باصنلا نود

 ناك نم نأ ىلع دمحأل هب لدتساو « ةيفنحلاك قلا ىلع وأ ةيكل املاك ءازج لا ىلع مضي لاق نم افالخ ةاكرلا هيف بجتف
 لجد كلم ابنوک رابتعاب مضت ال اهنأ 5 املثمو ةفوكلاب الثم ةاش نیرشهک باصنلا غلبت ال دلبب ةيشام هل

 هلاومآ لالا بحاص ىلع عجب : اولاقف روهما هفلاخو « رذنلا نبا هلاق باصنلا ابغوليل ةاكرلا اهنم ذخؤتو دحاو
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 «نتارقل اب اهلع لواداا دصاقلا ىلع لمعلاو لیلا لاطبإ ىلع ةب لدت-او . ةاكرلا اهنم جرخو ىش نآدلب ىف تناك ولو

 لعأ هللاو . الثم ةبملاب طقست ال نيعلا ةاكذ نأو

 ةيوسلاب امهتيب ٍناعجا رقيب امهن اف نیطیلَح نو ناك ام سیساپ - ۵
 الام 7 الف ام ناطيلللاا لع اذإ :دلطعو سواط لاو

 داك نوسرأ اذطو ةاش نومبرآ اذه ني یتح يت ال : نايس لاقو

 یو کی انآ هنأ دحالا "نأ هما دلو أ ی دح لاق هللا دبع ن دمحم اشو - ۱

 « ةيولاب امهنيي نجات امهناف نطيل ني ناکامو » لم هللا ”لوسر ضر ىتلا ها بتک هنع هلا
 ىبأ دنمف ۰ ىتأيس اک طيلخلاب دارلا ف فلتخا ( ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهناف نيطيلخ نم ناکام باب ) هلوق .

 نبا هبقعتو « طلخ نكي مل ول هيلع بحي ناكىذلا لثم الإ كلم امف مهنم دحأ ىلع بحي الو : لاق كيرشلا هنأ ةفياح

 ةدئاف هيف تناك هلعف ول سأ نع ىن ااو « ثيدحلا ةدناف تلطبا کما ىف اهعمج لثم امق رفت ناك ول هنأب رج
 هانعم : ىباطخلا لاق ( ناعجارتي ) هلوق . ىنعم ةيوسلاب امهنيب نيطيلخلا عجارتل ناك امل لاق اک ناک ولو « ىبنلا لبق
 امهدحأ نم قدصملا ذخأيف هلام نيع اءهنم لك فرع دق نورشع امهنم دحاو لكل الثم ةاش نوعب دأ اهني نوكي نأ
 ءاطعو سواط لاقو ) هو . داوجلا ةطلخ ىمسن هذهو « ةاش فصن ةميقب هطيلخ ىلع هلام نم ذوخأملا عجريف ةاش
 رانید نب ورع ىنريخأ حرج نبا نع جاجح انثدح » لاق « لاومالا باتک » ىف ديبع وبأ هلصو قيلعتلا اذه ( حلا
 ءاطمل هترک ذف  جيرج نبا ىنعي لاق « ةقدصلا ىف الام عمجي 1 املا ومآ ناملعب ناطيلخلا ناك اذإ : لاق سواط نع

 تلق » جرج نبأ نع اضیآ لاقو « هخيش نع جرج نبا نع قازرلا دبع هاور اذكهو « « اقح الإ ءارأ ام : لاقف
 : لاق ؟ ةاش رخالو ةاش نوثالثو ةعسن دحاولف : تلق . ةاش مهلع : لاق ؟ ةاش نوعين أ مه ءاطلخ سان : ءاطعل
 نع .قازرلا دبع لاق ( ةاش نوعبرأ اذطو ةاش نومبرآ اذهل متي ىتح بجيت ال نايفس لاقو ) هلو . «ةاش امهلع
 لاقو . كلام لاق اذب و ۰ یبتنا « نومبرآ اذف و نوعبرأ اذه م نأ الإ *ىث نيطياخلا ىلع بحب ال ال وق » ىدؤثلا
 تيبملاو حرسلا ىف اعمتحي نأ مدنع ةطاخلاو , اركز باصنلا امهتیشام تغلب اذإ : ثيدحلا باحصأ و دجأو ىفاشلا
 مع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع « یروثلا نايفس عماج » ینو . اهنم صخأ ةكرشلاو ‹ لحفلاو ضوحلاو
 حارملا ناك اذا : لاق ؟ نيطيلخلاب ىنعي ام : هللا ديبعل تلق . « ةيوسلاب نامجارتپ اماف نيطيلخ نم ناکام د رع نع
 . ةمجرتلا ظفا ه.رفو روكذملا سنأ ثيدح نم افرط فنصملا دروأ مث . ادحاو ولدلاو ادحاو یعارلاو ادحاو
 دقو هلام نيغ فرعي ال دق كيرشلا نأب هيلع ضرتعاو « كيرشلا وه ةفينح وبأ لاقف « طيلخلاب دارملا ف فلتخاو
 اريثك ناو إل ىلاعت هلوق اكيرش نوكي نأ مزلتسي ال طيلخلا نأ ىلع لدي امو « ةيوسلاب امپنیب ناعجارتي اههنإ لاق
 مهضعب رذتعاو ( ةدحاو ةجعن ىلو ةجعن نوسآ و عسن هل ىخأ اذه نإ ) هلوقب كلذ لبق هنيب دقو ( ءاطلخلا نم
 ةطاخلا مكحو « ةقدص دوذ شن نود امف سیا » هلوق لصالا نأ اوأر وأ « ثيدحلا اذه ميغابي مل مهنأب ةيفنحلا نع
 ۱ - هب اولوقي لف لصآلا اذه يغب



 ةاكرلا باتک - ۷4 ۱ ۳۱۹

 لكم "یبلا نع مهنع هلا ىضر ةريره وبأو رد وبأو ركب وبأ هركذ . لبإلا کز اإ - 1

 نع باجش "نیا ىتثدح لاق ةيعازوألا ان دح لس "ن دیل ول ان دح هللا دبع نب لع اشو - ۲

 : لاقف ةرحملا نع الكم هلا لوسر لأ (یبارعآ نا 2 هنع لا ذر یردسلتا ديعس ىلأ نع ديري نب ءاطع

 "ناف راحبلا مارو نی لمعاف : لاق . من : لاق ؟ اهتفّدص یدّزت لبإ نم كل لبف « يدش امن أش "نإ « كل و

 « بش كلع نم رب نآ هللا
 [ ۱۱۹۶۰ ۳۹۲۳ ۸۲۲۳۳ : ىف هفارط 1459 ثيدحلا ]

 رذ وبأو ركب وبأ هركذ) ھل ٠ ىولاو ىنيمشكلا ةياور نم « باب » ظفل طقس ( لبالا ةاكذ باب ) هلوق

 ةياور نم باب دعب ىنأيس اک الوطم ہرکذ دقف ركب ىبأ ثيدح امأ ( للي ىنلا نع مهنع هللا يضر ةريره وبأو
 ةتس دعب ىنأيسف رذ ىبأ ثيدح امأو . ةاكرلا ىعنام لاتقب قاعي اف اضيأ مدقت رخآ ثيدح ركب ىنالو « هنع شنآ
 اضيأ ةريره ىنأ ثيدح هعم قأيو اهريغو هلبأ ةاكز ىدؤي ال نم ديعو ىف هلع ديوس نب رورعملا ةءاور نم باوبآ

 هلوق هنم ةجاحلا عضومو « ةرجحلا نأش نع لأس ىذلا ىبارعالا ثيدح فنصملا ركذ مث . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ يف

 . ىلاعت هللا ءاش نا ةرجملا باتك ىف قوتسم هيلع مالكلا قأیسو « معن : لاق ؟ اهتقدص ىدؤت لب] نم كل لبف »

 نيبو اهب ةيوسقلاو « ةاكزلا باحيإ اهنم ‹ ةمجرتلا هذب قلعتت ةددعتم ماكحأ ثيداحألا هذه ىف : ريثملا نب نيزلا لاق

 « تابجاولا لعأ كلذو ةضيرف اهتيمستو « لبالا هب طبرت ىذلا وهو الاقع اوعنم ول ىح اهعنام لاتق ىف ةالصلا
 ءادأ لضف ديعس ىبأ ثيدح یو . ةررره ىنأو رذ ىلأ ییدح ىف اک ةرخآلا رادلا ىف ةب وقعلاب اهدؤي مل نم دعوت و

 ' اذإ هنطوب ءرارقتسا نأ ىلا ةراش] ثيدحلا ىف ناف « ةرجملا لضفل ابنم هللا تح جارخ] ةلداعمو « لبالا ةاكز

 ةئيدلاب هتماقإو هترجم باوث ماقم هل موقي هلب] ةاكز ىدأ

am ا س دم ا ١ 
  ۳۷ه دنع تسيلو ضاع رمش هفدص 'هاذنع تغلب نم ساب تت

  57 0 ۳رک و ا ل م فم عك در حم و حمص
  — ۳۴۳نأ هثدح هنع هللا ىضر اسنآ نأ ةمامث ین دح لاق ىلأ ىنث دح لاق هللا دبع نب دم اش

o» 
 ت و 8. ر ت ا 2 ۳ ۳ 7 ۰ ۳ ۱ قلما
- 4 

 ةقدص لب لا نم دنع تغلب نم » لكم هلوسر هللا مآ ىتلا ةقدصلا ةضيرف هل بنتك هن ا ىضر ركب ابأ

 ا 0 رخ ۰ ا م مگ ۰ ف ۳ نت م ا ۰ 0 - سا

 نرشع وا هل ات شیتسا نإ نیتاش ابعم لمحو ةقحلا ”هنم لبقت اهماف ةمح ه دنعو ةعّذج ۾ دنع تسيلو ةع ذج

2 
 ملا 2 04 55 2 ت ت 23 ا 8. ی 1 ت ۳ 2اے ا

 هرد ٠ ةيطعيو ةعذجلا هنم لبق اهناف ةعذجلا ةدنعو هما ه دنع تسیلو ةقحلا ةقدص م دنع "تاب نمو
 ی ۰ 5 ۳ ل 7 5 1 71 ۳ ۰ ۳ 5 و - 3 ي ۳

 لبقت |ماف نوبل تاب اإ هدنع تسیلو هما ةقدص م دنع تفت نمو . نام وآ اهرد ن رشع قادصال

  ۳ ۲ 01ع 7 2 و ۳ - 0 7 ص ٣ ن ۳ 3 ر ۳ ۳

 هلم لقت اهناف ةقح هدنعو نوبل تنب هتقدص "تاب نمو . اهرد نیرشع وأ نيتاش ىطعيو رنوبل تاب هنم
 و سم د ار مگ ی مر "دو - ۰ 2 ۳ وب م ر

 تنب هدنعو ه دنع تسياو نوبل تنب هتقدص تغلب نمو . نيتاش وأ اهرد نيرشع ق دصلل هيطعيو ةقحلا
 2 ۰ ۳ 2 2 ۲ را

 ,« نيتاش وأ اهر نيرشع اهعم یطمیو ضاخت تنب هم لبق اهناف ضاخت



 ۳۱۷ ۱۵۳-۱۵۵ ثيدحلا
 سیل و ؛ روك ذلا سنأ ثیدح نم افرط هيف دروأ ( هدنع تسيل و ضاخم تنب ةقدص هدنع تغلب نم باب ) هاو

 هذه : لاطب نبا لاقف : انه هفذح و « ةاكزلا ف ضرعلا باب » ىف هب مجرت ىذلا كىملا دروأ دقو 3 هب مجرت ام هيف

 هتقدص تغلب نم ىلع لدتسي نأ هدصقم امن إو « ةلففلا هب نظ نم ةلفغ یه لب : لاقو ديشر نبأ هبقعت و . هئم ةلفغ
 «نويأ تنب امهنيب نال ضاخم تنب نم عفرأ یهو هقح الثم هدنع نكل نوبل نبا الو یه هدنع تسيل و ضاخم تنب

 نم ثيدحلا ىف هركذ عقو ام رئاس كلذكو « نيتاش وأ امهرد نيرشع ضاخلا ینب و نوبللا تنب نيب نأ ررقت دقو

 دئارلا نم طينتسي هنأ ىلإ ىراخبلا راشأف « ةجرد ترافتب أبني عمي امال املي ام هيف یکذ امإ] صقني وأ ليزا نس

 ةقح الإ هدنع تسيل و ضاخم تنب هتقدص تخلب نم اذه ىلعف « كلذ باس الصفنم نوكي ام لصفنملاو « صقانلاو

 اذه مهفأ ام هب مجرت ىذلا ظفلا ركذ ولف « سكملاب وأ اناربج هایش عبدأ وأ امهرد نيعب رأ قدصملا هيلع درب نأ
 رارسأ نم امف هعدوأ امو باتکلا اذه مجارت ىف رظنلا نعمأ نم : رينملا نب نزلا لاق . ىهتنا هربدتف « ضرغلا
 « ىلوأو دمقأ هب هريغ نوکب اربخ بابا ىف مسرب وأ ىنعم ريغب اظفل عضي وأ لمم وأ لفغي نأ دعبتسا دصاقلا
 كلذ عرش اک ناربجلا عرش صتنالا وأ هنم لك ألا دجو اذإ دوقفملا نأ ررقي نأ هب مجرتي ملام ركذب دصق امنو
 لعج ولو : لاق ٠ اهنم لك الا دوجو و ضاخلا تاب دقف نيب قرف ال هناف نانسالا ركذ نم را اذه هنمضت امف

 هریظنب لدتسا و كرت املف « ارهاظ ةمجرتلا ىف اصن ناكل ضاخلا تنب دقف رکذ ىلع لمتشلا ربخلا بابلا اذه ىف ةدمعلا
 دوجوو ةقحلا دقف نيبو اهنم لمك الا دوجوو ضاخملا تنب دقف نيب هتيوسنو قرفلا نب قاحلإلا نم ءانركذ ام ميفأ

 ۱ لعأ هتلاو . اهنم لک الا

 منشا ةاکز اپ - ۸ ۱
 ن هللا دبع نب ةمامث یدح لاق ىلأ ىتثّدح لاق ئراصنألا ىنثلا نب هللا .دبع نب رع او ۰ ۱ ر و سى ت 3 1 0

 نج را هلل مس » ٍنيئرحبلا ىلإ جو امل باتكلا اذه هل بتک هنع هللا یر ركب ابأ "نأ ةثّدح انآ نأ سنا
 املس نيف « هلوسر اهم هللا ما یتلاو « نیملسلا ىلع هوكي هللا لوسر "ضرف ىتلا ةقدصلا ةضيرف هله . حرا 7 ١ 2 .٠ 0 ا عل 5 n2 2 مه ء.١

 ريغلا نم اهنوذ ۳ لبا نه نیرشعو عبرا ىف : طعي الف اق وف لس نمو < اهطئيلف امهجَو ىلع نيملسملا نم لسا ےس 2 ۰ مسا ۱ ع ا, r e 2 ۹ ت ین ۳ - ۳

 َنهئالثو انس "تقلب اذاف «'ىئنأ ضاخت ”تنب اهيفف َنيئالثو سخ ىلإ نیرشعو اسخ "تقلب اذاق « ةاش سه لكن م
ETSتقلب اذاف « لجلا ةقورط ةقح اهمفف نيتس ىلا نيعبرأو ًاتس "تقلب اذاف « 'ىثنأ نوبل ”تنب اهبفف نیمبرأو سخ ىلا ۳ 8 ما م مه ۳ ۳ ی 1 5 “ 

 نوبل اتنب اسف َنيمسن ىلا - َنيعبسو اكس ىنعي - "تب اذاف « ةع ذج اهيفف نیعبسو سمخ ىلا نيتسو ةدحاو
 "لک ىف ةثامو نب رشع ىلع تداز اذاف . لجلا اتقورط ناتنح اهمفف ةئامو نيرشع ىلإ نيعستو ىدحإ "تاب اذاف
 ءاشب نا الإ ةقدص امف سیلف لبإلا نم عبرا الا هم نكي مل نمو : ةقح نیسخ لك ىفو نوبل تنب نيعبرا 2 ءا م ت بو 4 ت و ۹ ۰ ۰ 5 7 جرم ۰

 ةئامو نیرشع ىلإ نيعبرأ تناك اذإ اهتعاس ىف نا ةقدص ىفو . "اش ايف لبالا نم اس تب اذاف « اهر
 تار اذاف « ثالث امفف ةنامالث ىلإ نيتثام ىلع تداز اذاف « ناتاش نیتئام ىلإ ةئامو "نیرشع ىلع تداز اذاف . ةاش
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 نأ "الا ةقدص اف سیف ةدحاو اق نيرا نم ةفان لجرا اس تناک اذاف « نا ةئام لكى ف ةئاعالث ىلع

 . « اپشر ءاشي نأ لا بیش اهمف سیاف O RCE “لإ نكست ۸ ناف « رشعلا مر ةا یفو . ا رواش

 ربتعي مل هنال امإ « ربخلا ىف تباث وهو ةعاسل منغلا فصو فذح : رينملا نب نيزلا لاق ( منغلا ةاكذ باب ) هلوق

 موبفم ىف حجارلاو ۰ ةريهش ةيفالخ ةلأسم یهو « هدنع هيف رظنلا هوجو ضرامت ةبج نم هددرتل وأ موبفملا اذه

 ةنولا ةفخ رعشي موسلا نأ كش الو . الف الإو ت ربتعا |هولعمل ةلعلا ةبسانم كسحلا بسانت تناك نإ اهمنأ ةفصلا

 هللا دبع هنآل هنع ىوارلا مع وه ( ةماع ىتثدح ) هلوق . ملعأ هقاو انه هرابتعا حجارلاف فلعلا فالخ ةقشلا ءردو
 نب هللا دبعو . كلام نب سنآ لآ نم نييرصبلاب لسلسم دانسالا اذهو ۰ كلام نب سنأ نب هللا دبع نب یا نا

 . لجملاو متاح وبأو ةعرز وبأ هاوقو . ءىشب سيل : ةو ؛ حلاص : ةرم لاقف نيعم نبا لوق هيف فلتخا ىتثملا

 . اذه هثيدح ىلع هعبات دقو . ىهتنا هثيدح شک أ ىف عب اتي ال : لیقعلا لاقو . ىوقلاب سيل : لاقف یاسنلا امو

 هثعب نيح مب هللا لوسر مهاخ هيلعو سفال هبتک ركب ابآ نأ عز اباتک ءاطعأ هنأ ةمام نع هاورف ةبلس نب دامح

 لماك وأ اد لا نسخ ق دا اورو هع اس ىبأ نع دواد وبأ هنر که ثیدحا رکذف افدصم

 لاقو . هرکذف « ركب اأ نأ سنأ نع سنأ نب هللا دبع نب ةمام نم باتکلا اذه تذخآ لاق داح انثدح

 نع هثدحم ةما نم باتکلا اذه انذخأ ةملس نب دام انئدح ليمش نب رضنلا انربخأ » هدنسم ىف هب وهار نب قحس]

 اک هن ركب هلعأ لف ليلعت قتناف باتکلا هأرقأو ةءامث نم همس اداح نأ حضوف . هرکذف « لَ ىنلا نع سنأ

 باتکلا اذه هل بتک هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ) هلوق ۰ هيلع عباتي مل ىنثملا نب هللا دبع نوكب هلعأ نم ليلعت یفتناو

 اذكهو « رجه امتدعاق ةفورعم ندم ىلع لمنشی روبشم ملقإل مسا یهو « اهيلع الماع ىأ ( نیرحبلا ىلإ هبجو امل

 ىلع هب لدتسی : ىدرواملا لاق ( هذه محرلا نمحرلا هللا مس ) هلوق . قارح هيلا ةيسنلاو ةينثتلا ظفلب هب قطني

 ةضيرف ةخسن ىأ (ةقدصلا ةضيرف هذه) هلق . طرشب سيل دما ءادتبالا نأ ىلعو بتكلا ءادتبا ىف ةلمسبلا تابا

 لوسر ضرف ىتلا ) هلوق ٠ ةيفنحلا نم كلذ عنم نمل افالخ ةاكرلا ىلع عقب ةقدصلا مسا نأ هيفو « هب علل فاضملا فذخ

 ةياور ىف هعفرب حرص دقو « ركب ىفأ ىلع افوةوم سيل هنأو رب ینلا ىلا ربخلا عفر ىف رهاظ (نيملسملا ىلع لب هللا

 تبان اهباجيا نال ردق هانعم ليقو « ىلاعت هللا سأب ىنعي عرش وأ بجوأ انه « ضرف د ىنعمو . اهرکذ مدقملا قحسإ
 .ىثلا عطق ضرما لصأو . سائجآلاو عاونألا ريدقتب باتكلا نم لمجملل ةئايب امل لب ىنلا ضرفف باتكلا ىف

 ضرف دق إل ىلاعت هلوقک نايبلا ىنعمي درو ؛هنم ردقي ىذلا ءىثلا نم امطتقم هنوكل ريدقتلا ىف لمعتسا مث بلصلا

 ىلاعت هلوقك لح لا ىنمم و ( نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ إل ىلاعت هلوةكلازنالا ینمع و ( مكناميأ ةلحت کل هللا

 ىتعم, ضرفلا لاعتسا عقوو . ريدقتلا ىنعم نم جرخال كلذ لكو € هل هللا ضرف ايف جرح نم ىنلا ىلع ناکام )

 .ضرف نآرقلا ىف درو ءىش لك : بغارلا لاق دقو « ريدقتلا ىنعم نع اضيأ جرخال وهو هيلع باغی داك ىتح موزللا

 ضرف ىذلا نإ  یلاعت هلوق ینعم EES هبلع همرح مل ىنعم ومف هل ضرف ءىش لکو « مازلالا ىنعمب وهف نالف ىلع

 .قیرفت و . بوجوأل فدارم ضرفلا نإ روم لا لوق ديؤي اذهو « هب لمعلا كيرلع بجوأ ىأ ( نآرقلا كيلع

 ة>بحصلا ثيداح الا نم دروام لمح ىف عازنلا ام ]و هيف ةحاشمال هب ناتیثیام رابتعا بجاولا و ضرفلا نيب ةيفنحلا

 نأ نعش لدستسا ( نيملسملا ىلع ) هلوق . لعأ هللاو ثداحلا حالطصالا ىلع لمال قباسلا ظفللا نال كلذ ىلع



 ۳۹ ۱ ۱4۵5 ثيدحلا

 . عازلا لحم وهو املغ بقاعي ال هنأ ال « هنم مصنال اهنوک كلذ دارملا نأب بقعت و ؛ كلذب ابطاخم سيل رفاكلا

 اهركنأو « ام » فذح اهنم ريثك ىف عقو و « ىراخبلا خسن نم ریشک یف اذك( هلوسر اهب هللا سآ قلا ) هلوق

 . والا نم لدب اهنأ ىلع واو ريغب « سآ ىتلا , اهرکذ مدقلا دواد ىنأ ةباور ىف عقوو « بذبلا حرش ىف یوونلا

 عفد ىلع ةلالد هیفو. ثيدحلا اذه ىف ةئيبملا ةيفيكسلا هذه ىلع ىأ ) امطءےلف اممجو ىلع نيماسملا نم اباشس نف ( هلو

 هلف ددع وأ نس ىف كلذ ىلع ادئاز لئس نم ىأ ( طعب الف ابقوف لس نمو ) هلق . مامالا ىلإ ةرهاظلا لاومالا

 عاسب وأ هسفنب هجارخ] وه لوتيلو ىعاسلا عنمیلف هانعم لیقو . هحیجرت ىلع قافتالا یعفارلا لقف و . عدلا

 ةداب لا بلط اذإ اذه لع نكل « انيمأ نوكي نأ هطرشو ايدعتم كاذب نوکی ةدايزلا بلط ىذلا ىعاسلا ناف رخآ

 ,رثك الا اذك ( ملا نم) هلق . سخ ىلإ ىأ ( اود اف لبالا نم نيرشعو عبرآ لک ىف) هلو . ليوأت يغب

 « متغلا نم لبالا یآ اهتاكز هانعمف ايث نم : ضايع لاقو « مهضعب اموصو «نم» طاقساب نكسلا نا باور فو

 « هدعب امو « نيرشعو عبرأ لك ىف ه هلوق ىف رمضم ريخلاو ادتبم منغلاف اهفذح نمو . ضیبعتل ال نايل « نم هو

 3 ميدقتلا نسخ باصنلا دوجو دعب بحت امتإ ةاكرلاو « ةاكرلا اف بحب ىلا ر داقملا ناب ضرغلا نال ريخلا مدق إو

 مل نيرشعلاو عبرالا نع اريعب جرخآ ولف « دحأو كلام لوق وهو كلذ لثم ىف معلا جارخ] نيمت ىلع هب لدتسا و

 نم بحي نأ لصالا نالو . ىلوأ ابنود اف« نیرشعو ,رس* نع ”ىزحي هنال هئزجب : روپمبا و ىعفاشلا لاقو . هزجم

 الثم ديمبلا ةميق تناك ناف ؛ هأزجأ لصالا ىلإ هرایتخاب عج اذاف « كلاماب اقفر هنع لدع ام]و ء لالا سنج

 عبدأ لك ىف» هلوقب لدتساو , "یزجمال هنأ سيقالاو « مريغو ةيمفاشلا دنع فال هيفف هایش عبرأ ةميق نود
 ف یعفاشلا لوق وهر اما و نب رشعلا ىلع ةدئارلا عبرالا تاک ناو عما نع ةذوخام عیرالا نأ ىلع « نيرشعو

 لوحلا دعب ةعبرأ اهنم فلتف لبالا نم عسن الثم هل نميف فالخلا رثأ رهظيو . وفع ةنإ : هريغ ىف لاتو  ىطبوبلا

 نامضلا ف طرش نکلا انلف نإ اذكو « فالخ الب ةاش هياء تبجو بوجولا ىف طرش هنإ اناق ثيح نكفلا لبقو

 « رذنملا نبا هلقن كرورجلا لوق لوآلاو « ةاش عاسنأ ةسمخ بجو ضرفلا هب قلعت, انلق نإو ء وفع صقولا انلقو

 نيبام وه : داصاا لدب ةلمبملا نيل اب و اهبناكسإ زوج و فاقااوواولا حتفب صقولا : هنت . لوالاک ةباور كلام نعو

 اس تغلب اذاف ) هلوق . ملعأ هللاو اضيأ لوألا باصنلا نود امف یعفاشا هلمعتساو « رولا دنع نيضرفلا

 هایش سمخ نرشعو سمخ ىف نأ ىلع نع ءاجام الإ روبجا لوق وهو « ضاخم تنب ردقلا اذه ىف نأ هيف ( نيرشعو

 عوفرملا دان سلو اعوفممو افوقوم هنع هريغو ةبيش ىنأ نبا هجرخأ ضاخم تنب اف ناك نب رشعو اتس تراص اذاف

 لاق نمل افالخ ء ضاخم تنب ريغ ءىش نيددعلا نيب امف بحال هنأ ىلع هب لدتسا ( نیئالث و سمخ ىلإ ) هلوق . فیمض
 ضاخم تنب اف ) هلوق . ضاخلا تنب ىلإ ةفاضم ةاش لب الا نم سمخ لك ىف بجيف ةضيرفلا فن أتت ةيفنحلاك

 ديك أتلل ركذ هلوق اذكو ىثنأ هلوقو « ركذ نوبل نباف ضاخم تنب نكست مل ناف هتياور ىف ةلس نب دا داز ( یتآ

 همجعلاو ملا حتفپ ضاخلا تنبو . دعب هيفو ىثنلا نم كلذپ زرتحا ليقو « ةذايزلاب اسفن بيطيل لالا بر هيبنتلو أ
 تقو لغد ىأ « لماحلا ضغام او « ابمأ تلمحو ىتاثلا ف تلخدو لوح اماع ىأ ىتلا یه ةمجعم هرخآو ةفيفخلا

 (نيعب رأ و س ىلإ هوق . لما عضوب انوبل همأ تراصف ةنس ثلاث ىف لخد ینلا نوبللا نباو . لمحت مل ناو ابلح
 دقو « لیلدب الإ لدي الف اهدعب ام فالخ هنايب دوصقملا كىملا هيلع لمتشي ةياغلا لبقام نأ یضتقی وهو ةياغلل ىلإ
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 ( لما ةقورط ةقح) هلق . مابقام کح اهنکح نأ لعق « نیمبرآ و اتس تغلب اذاف » كلذ دعب هلوق ليلدب انه تلخد
 ةلومف یهو ةقورطم ىأ هلوأ حتفب ةقورطو « فیفختلاو رسكلاب قاقح عمججاو فاقلا دیدشت و ةلمبلا رسكب ةقح
 تلخدو نينس ثالث اهلع تتأ ىتلا یهو « لحفلا اهقرطي نأ تغلب املأ دارااو « ةبولحم ىنعمي ةيولحك ةلومفم ىنعمب
 تغلب اذاف) لوق . ةسماخلا ىف تلخدو عبرآ الع تنأ ىلا یهو ةمجعملاو ميجا حتفب ( ةعذج ) هلق . ةعبارلا ىف
 هركذف هيلع مالكلا ةلالدب ءافتکا لصالا نم فذح ددعلا ناکو « ىنعي ةدايزب لصالا ىف اذك ( نيعبسو اتس ىنعي
 ةءاور ىف « ىنعي » ظفل ريغب تبث دقو . هيف هتاور دحأ كش وأ « دی زم هنأ ىلع هبنیل ىنعي ظفلب أو هتاور ضعب

 دقو ؛ ىراخبلا نم هيف كشلا نوک, نأ لمتحیف هيف ىراخيلا خيش ىراصنالا نع ىرخأ قیرط نم ليعامسالا

 لوق اذهو « ادعاصف ةدحاو ىأ ( ةثامو نيرشع ىلع تداز اذاف ) هلوق . اضيأ هتابئاب ةلس نب دامح ةباور ىف عقد

 روصتتو « ةدابزلا قدصل ةدحاو ضعب ةدايزا نوبل تائب ثالث بحت ةيعفاشلا نم یرخاعصالا نعو . روبجلا

 غلبت ىتح نوبل تائب ثالث امف ةنامو نيرشعو ىدح] ناكاذإ » روك ذملار مع باتک یفام هدر و « ةكرشلا ىف ةلأ.ملا

 نيرشع لع تداز اذإ ةفينح یآ نعو « ةداخ لبالاب هناکزف كلذ ىلع دازام نأ هاضتقمو « ةئامو نرشعو اعست

 نم است تغلب اذاف ) هلق . ةاشو نوبل تانب ثالث ةئامو نيرشعو سمخ ىف نوكيف مثغلا ةضيرف ىلإ تعجر ةئامو
 نم هدنع تغلب نمو د هلوق نيدلجلا نيتاه نيب نم ىراخبلا عطتقا : هيبذت ۰ ( جا منغلأ ةقدص قو هاش امف لبالا

 دعب دازو « ةاكزلا ف ضرملا باب » ىف هرخآ رکذ دقو هلبق ینلا بابلا ىف هرک ذ ام رخآ ىلإ « ةعذجا ةقدص لبالا

 اهبج و ىلع ضاخم تنب هدنع نكي مل ناف » نيناش وأ امهرد نیرشع اعم ىطعيو ضاخم تنب هنم لبقي : هيف هلوق
 ىرتشي نأ هلف امهنم ادحاو دحب مل ولف « هيلع قفتم مكحلا اذهو « ءىش هعم سیلو هنم لبقي هناف نوبل نبا هدنعو

 ابعم یطهب و » هلوقو « دمحأو كلام لوق وهو ضاخم تنب ءارش نيعتي لیقو « ةيعفاشاا دنع حصالا ىلع ءاش امهآ

 نزرع ةياوز یهو « ةرشع » ىروألا نعو ٠ ثيدجلا باحصأو دمحأو ىمفاشلا لوق وه « نيتاش وأ امهرد نبرشع

 لمج عراشلا نوكي نأ هبشي : ىباطخلا لاق « ناربج ريغب نسلا كلذ ءارشب لالا بر مزلي كلام نعو « قحسإ

 کاحال ثيح هايملا ىلع اهذخأب هنال ىعاسلا داهتجا ىلا رمالا لكي الثل ناربجلا ىف اريدقت امهرد نيرشعلا وأ نيتاشلا

 هلوق نيتلمجا نیت اه نيبو . لعأ هللاو نينجلا ىف ةرغلاو ةارصلا ىف عاصل اك عزانتلا عفرب "یشب هطبضف . ابااغ موقم الو

 ةياود ىف ( تناك اذإ ) هلوق ٠ ابيرق رسخآ عضوم ىف اضيأ هنم هفذح ام ىلع هيبنتلا ىتأيسو « منغلا ةقدص ىفو د

 ىح نيرشعو ىدحا تناك اذاف » رع باتک ىف ( ةئامو نيرشع ىلع تداز اذاف ) هلو . « تغلب اذإ » ىومشكلا

 لك ىفف ةئالث ىلع تداز اذاف ) هلق . هيلع بقعتلاو كلذ ىف یرخطصالا لوق مدقت دفو < ناتا اهبفف نین ام غليت

 ناببل ةئالثلا ركذ ةدئاف اولاق « روهمجا لوق وهو ةئاعبرأ فوت ىتح ةعبارلا ةاشلا بجتال هنأ هاضتقم ( ةاش ةئام

 ىلع تداز اذإ دأ نع ةباورو ملاص نب نسحلاك نييفوكلا ضعب نعو ؛ افلتخم هلبق ام نوک هدعب ىذلا باصنلا

 ىراخبلا عطتقا : هبينت . ( لجرلا ةعاس تناك اذاف ةاش ماش ةئام لک ىفف ) هل ۱ عب رالا بجو ةدحاو ةئاهلثلا

 هنم عطتقاو « هيلي ىذلا بابلا ىف هركذ ام رخآ ىلإ ةمره ةقدصلا ىف جرخم الو » هلوق نيتلمجلا نيتاه نيب نم اضبآ

 هركذام رخآ ىلإ « نيطيلخ نم ناک امو د هلوق اذكو « هباب ىف هركذ ام رخآ ىلإ قرفتم نيب عمجم الو ه هلوق اضيأ
 اهقرف ىلا ماكحالا هذه ىلع لمتشب دحاو ثيدح اذهو . حلا , لجرلا ةم اس تناكاذاف ه انه هلوق اذه ىليو « هباب ف
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 :د) هلو ةروكذملا مجالا ا نم هل ربظام بس لب اهق بیت رال عارم ريغ باوا هذه ىف فنصملا

 تفذغ قرولا ابلصأ ليق « ةيورضم ريغ وأ ةبورضم تناك ءاوس ةصل الا ةضفلا  فاقلا فيفختو ءارلا رسكب (ةقرلا

 نیدقنلا ةاكز ىف لصالا نا ليقف اذه لعف قررلا فالذي ةضفلاو بهذلا ىلع قلطب لبقو « ءاملا تضوعو واولا

 یرهزلا لوق اذهو « رشعلا عبر وهو ةاكزلا هيف تبجو ةصلاخ ةضف مرد اتئام هتمیق ۱۰ بهذلا غلب اذاف , ةضفلا باصن
 لبق ةئامو نيمستلا ىلع تداز اذإ اهنأ مثوي ( ةئامو نيعسن الإ ) ةضفلا ىأ ( نكت | نا ) هلق . روه هفلاخو

 زواج اذإ بابحلاو «قالا لبق دقع رخآ هلال نيعستلا رکذ ام'إو , كلذکس یا و « ةقدص اف نأ نيتئاملا غراب

 « نيتئاملا نع صقن امف ةقدصال نأ ىلع لديل نيعسلا ركذف « فولالاو نيدملاو تارشعلاک دوقعلاب هبيكرت ناكداحألا

 الإ ىأ ( ةثالثلا عض اولا ین امر ءاشإ نأ الإ ) هلق ٠ « ةقدص قاوأ سمخ نود ايف سيل » ىضاملا هلوق هيلع لدب و

 . اموطتم عرب نأ

 ”قادصلا هاش ام الإ « سی الو راوع تاذ الو ةمرع ةقدصلا ىف ذو ال ساپ - ۹
 نأ KE هع 4 یر نت نآ ما و لاق نأ ید لاق هل دبع 2 ع شم هرس ۱ ع 0

 الو راو تاذ الو ةمره ةقدصلا ىف رخ الو » يم وسر هللا أ ىتلا هل بک هنع ها یفر ركب ابا

 « قدما ءاش ام الا « ست

 دیدشتلاب هنأ ىلع رثک الاف هطبض ىف فاتخا ( قدصلا ءاش ام هلوق ىلا - ةمره ةقدصلا ىف ذخؤي ال باب ) هلوق
 سیتلا ذخؤي الو ‹ الصأ بيع تاذ الو ةمره ذخؤت ال ثيدحلا ریدقتو ‹ ديبع ىلأ رايتخا اذهو ‹ كلالا دارلاو

 ءانثتسالاف اذه ىلعو , لعأ هللاو هب رارضإ هرايتخا ريغب هذخأ ف « هيلا جاتح هنوكل كلاملا اضرب الإ منغلا ل رهو

 هداهتجا ىف هيلا ضيوفتلا ىلا كلذب ريشي هن أكو یعاساا وهو داصلا فيفختب هطبذ نم مهنمو « كلاثلاب صم

 ىطيوبلا ىف ىعفاشلا لوق اذهو ۰ دعاوقلا هيضتقت ام ديةتيف ةحاصملا ريغب فرصتي الف ليكولا ىرجم ىرحب هنوكلا

 رظنلا ىلع هذخأيف نيك اسال لضفأ كلذ نأ قدصملا یر نأ الإ ةمره الو سيت الو راوع تاذ ذخؤت الو : هظفلو

 اسرمت وأ الثم ةبعب ابلك منغلا تناك ولف < هلبق ركذام حیمج ءانثتسالا لوانت ىف یعفاشاا ةدعاقب هيشأ اذهو . ىهننا

 ةاوز یو.« .ثيدحلا ۳۹ کس رج هاش یرتشپ نأ كلاما مرلي ةكلاملا نعو « اهنم جرخ نآ هأزجأ

 ( داوغ تاذ ) هلق . امنانسآ تطقس ىلا ةريبكلا : .ارلا سکو ءاملا حتفب ( ةمره ) هلو . لولاك مدنع ىرخأ

 هنآ ىلع رثكالاف ابطبض یف فلتخاو « روعلا مضلابو بيعلا حتفلاب لیقو « ةبيذم ىأ اهمضب و ةلمهملا نيعلا حتفب
 ىلا ةبسنلاب ةروكذلاو ضیرلا بيعملا ف لخدیو ۰ ةيحضألا ىف ءازجالا منع, ام ليقو « عيبلا ىف درلا هن تمشي ام

 هنم ربك أ نس ىلا ةبسنلاب انس ريغصلاو ةثونالا

 ةقدصلا ىف قالا ذخأ ساپ - ۰

 رع دلاخ ن نب نحرا "ربع ی دغ تا لاقو . ئره زا نع غا ناو اشو - ۰

 فا و e هغ لا یفر ةري ره ابا نأ دومسم نب ةبنع وب هللا دبع نب ادیب نع باهش نبا

 یرابلا حق + ۳ جوا ح
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  : ieابعنم ىلغ میت لل ها لوسر ىلإ امو دۇب اوناك قانع ينوعتم ول هللاو «

 هنع هللا ىضر ركب ىبأ ردص حرش هلا نأ تیر نأ "الا ره اف : هنع هللا یضر رم لاق » ۷

 « حلا ”هنأ تفرعف لاتقلاب

 ةريغصلا نال ةقدصلا ىف منغلا نم ةريغصلا ذخأ زاوج ىلا ةقباسلا ةمجرتلا هذج راشأ ىراخبلا نأكو « اقانع قومنم ول »

 رايتخا ىف رسلا وه اذهو. « كلذ ىعاسلا ىأر اذإ ةمرهلا نم ذخؤت نأ ىلوأ ىف نسلا رغص ىوس امف بیع ال
 لاقو « هؤادأ مزاي ام اهنع نودؤي اوناک هانعم اولاقف ةيكلاملا كلذ ىف فلاعو « ءاطعإلا نود ةمجرتلا ىف نيخالا ظفل
 ¢ منا نم ةعذجلا ثيدحلا اذه ىف قادل اب دارلا ليقو ۰ اهريغ نم الإ اهنع ىدؤي ال : نسحلا نب دو ةفينح وأ

 لهذلا هلصو ( حلا دلاخ نب نمحرلا دبع ىثدح ثيللا لاقو ) دانسالا ءانثأ ىف هلو ٠ مع هتاو . رهاظلا فالخ وهو
 نغ ليقغ نع نيدترملا باتكىف ىقأتس ىرخأ قيرط نم دانسا هيف ثيللو ؛ ثيللا نع اص ىبأ نع « تايرهزلا » ىف
 بابش نبأ

 ةقدصلا ىف سانا لاومآ مارک دغو ال اپ - ۱
 هيم نب لیعام |, نع ساقلا نب حور انث دح عیزز نب ديزي انث دح ماطس نب هیمآ و - ۱:6۸ 1 نو هم مک مم ا و ٩م جو هما

۰ 

 ص
 ثعب ال اب نا لودر ناو اهنع هللا يضر سابع نا نع دبعم نا نع رقص نب هللا دبع نب یجب نع ۳ سس ۱ ل اس 1

 « هللا ةدابع هيلإ موعدت ام لوأ نكيلف ؛ باتك لهأ موق ىلع مدقت كن : لاق نملا ىلع "هنع "لا یضر اذاعم 1 ۱ رو 8 ۰ ام ۰, مج یار و روع لا 7 0 210
 هلا َّنأ مربخأف ةالصلا وات اذاف « مهتليلو ميو ىف تاولص س مهيلع ضرف دق هلا نأ مربخأف هل وفرع اذا

 « سالا لاومآ مارک قّوتو « مهنم زحف اهم اوعاطأ اذاف « مهنارقف ىلع درو ملاومأ نی ةاكز مهلع ضرف ر۶ 2 8 یا ا
 مارك *قوتو » هيف تال ثيدحلا قلطل ةديقم ةمجرتلا هذه ( ةقدصلا ىف سانلا لاومآ مارک ذخوت ال ) هلق

 ةمجرتلا ىف اهدیقف اهريغو مئاركلا نيب امل قوتاا ىوتسي سانلا لا ومأو « ةقدصلاب دييقت ريغب « سانلا لاومأ
 ةرزغ ىأ م رك ةقان لاقي ةمي رك عمج مارکلاو ی ةقدصلا نأش ىف درو هلال ثيدحلا قایس نم ناب وهو ةقدصل اب

 ةم ركلا لصأو هب قلعتت هبحاص سفن رأل سيفن هل ليقو « ناك فنص ىأ نم لاومالا سئافن دارملاو « نیل
 : رطفا) ةاکز باوبأ ليبق ثيدحلا همقب ىلع مالكا ناف . هتعفنم شکل ميرك سیفنلا لاړل ليقو ¢ ريخلا ةريثك

 ۱ .1اعت هللا ءاش نا

 ةقدص دود سمح نود امف سيل اب - €۲

 نع ىزاملا صم ىبأ نب نحرلا دبع نب دم نع فلام انربخآ فسو نب هللا دبع نشو - ۹
 « ةقدص رمل نم قو ةسخ نود ايف سیل » لاق ی هلآ لوسر نأ هنع هللا یفر یردلنا ديعس ىبأ نع ِهيبأ 0 ر #2 .٠ 3 4 هم - هللاا 2 >“ م ت و 9



 ۳۲ ۱۵۹-۱۸۹۰ ثيدحلا

 ۱ « ةقدص لبالا نم دوذ ںیہ نود اه ن سیو « ةقدص قرولا نم قاوأ س نود ايف نسل

 نب لا لات : ةلمبم اهدعب راولا نکس بو ةمجعلا حتفب دونلا ( ةقدص دوذ سعخ نود ايف س سي هل باب ) هلوق

 درفلا ىلع عقب هنال عملا ىلا هفاضأو + ثنؤملاو رکذلا ىلع عقي هنال ركذم وهو دوذ ىلا نسخ فاضأ : نينملا

 لع شک لاو . قتلا عطا لع عقب هنأ هريغ هلقن ام عفدی الف طقف دحاولا ىلع عقب هنإ ةبيتق نبا لوق مو. عهناو

 وهو : لاق . ةرشعلا لا نيتنثلا نم : ديبع وبأ لاقو .. هظفل نم هل دحاو ال 1 ةرشعلا ىلا ةثالثلا نم دونلا نأ
 : یطرفلا لاقو . ركذم هيلع رسک مپ سیل و كنؤم دوذلا نل درذ ثالث لوقت : : هيوبيس لاقو . ثان الاب صتخ

 ۰ ةجاحلاو ةقافلا ةدشو رقفلا ةرعم هسفن نع عفد هدنع ناک نم نأكو « ردصم ومف ایش عفد اذ] در داذ هلصأ

 اک دوذ سم لاق نآ حصي ال : لاقو عمجا دوذلاب دارب نأ ةيدكق نبأ: نكنأو . دوذلل نايب « لبالا نم » هلوقو

 ا ولاةف عمجا ىف شايقلا 2 : یاتسجسلا متاح وبأ لاق نکل « كلذ ىف ءالعلا هطلغو . بوث سمخ لاقي نأ حصي ال
 ءادظفا ینادحاو دوذلا نأ ىف حرص اذهو :.ىطرقلا لاق . سايق ريغ ىلع ةثاهثلث اولاق اک لب الا نم سن دوذ سمخ

 « لبإلا ةاکر قلعتت ةمجرتلا هذه : اضيأ بینا نب نب ولا لاق . دحاولا ىلع رصقي ال هنإ نومدقتملا هلاق ام رهشالاو

 اذک . هعباوتو. منذلا ةاكزب امهنیب لصف كلذلف ىنلل هذهو باحيإلل ةقوسم ةمدقتملا ةمجرتلا نال مث نم اهعطتقا امإو

 « ةاش سلا ىف بجاولا نأ ةبج نم ةاكرلا ىف ىطعت ىلا متلب اقلعت اه نأ ی ربظي ىذلاو . هفلكست خم الو لاق

 اذک ( قذاملا ةعصعص ىنأ نب نمحرلا دبع نب دمع نع هلوق ٠ اباق ىتلاك امهم قلعت اهلف رهاظ لپ الا ةاكزب اهقلعتو

 هدج ىلإ 58 ةعصعص ىبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دع نب هللا دبع نب دم EE « كلام ةاور ىف عقو

 نع ةماس أ نآ نع هدنسم ف هيوهأر نب ق*] یورو . كلام هاور اذک (هیبآ نع) هلوق ٠ هدج لا هدج بس و

 یح نب دم نع قبلا لق و ٠ دیعس ىلأ نع |یهالک مك نب دابعو ی نب ورمع نع اذه دم نع ريثك نب ديلولا

 باب » ىف بابلا ثيدح ىلع مالكلا قاب قيس دقو . 0 نیقب رطلا نأو سفن أ ةثالث نم هعمس ادم نأ ىلهذلا

 - قرؤلا ةاكز

 . 5 ۳ 03 2 5 ۳ تاع و نأ

 « راوخ اهل ةرقبب ”لجر هلا ءاج ام نفرعال » عك یبلا لاق : دی وبأ لاقو . رقبلا داك ز اپ - ۳

 ةرقبلا راجن اک کسناوصآ نومفرت : نوراجت . راؤج : لاقیو

 رز یا نع ديوس ن رورعلا نع ۳ اتد ىبأ ۳۹ ثايغ ن صفح "نب رم شرم -- 25

 لج نو ام - فاح و ه ريغ لإ ال ىذلاو وأ هدب ىسقنىذلاو : : لاق ويلإ ” تیما 2 لاق هنع ۶ < يضر

 ءرط + ةنعاو نوک 0 ةمايقلا موي اهم نأ دا و ال مغ 0 رب د وأ لبا هل نوكيت ر 4 ل 0

 نع یک اور « سانلا نيب یفقی ىتح اهالوأ هيلع تر اهارخأ راع اک اهن و 1 و اف افخأ,

 قاب ىلا نع هنع هو - یر ةريره ىبأ نع ملاص ىلأ

 [ ٦٦۴۸ : ىف هفرط - ١45١ ثيذحلا ]

 رقبت اهنآل هتففش اذإ *یثلا ترقب نم قتشا ‹« ثنؤملاو ركذلل ن وکی سنج مسا رقبلا ( رقبلا ةاكز باب ) هلوق



 ةاکرلا باک ۔ ۳۲ ۲٤

 ا ائيش بالا ىف ركذي مو ء ابصنو ادوجو معنلا لقأ اال رقبلا ةاكز رخآ : رينملا نب نزلا لاق . ةثارحلاب ضرالا

 ىلع لدي بابلا ىف هركذ ام ةلمج نال ؛ رقبلا ةاكز باجمإ ةجرتلا ريدقتف ۰ هطرش ىلع عمتي مل كلذ نوکل ااصنب قلعتي
 ىلا جاتحم ليلدلا اذهو : ديشر نبا لاق . بجاولا ريغ كرت ىلع ددوتي ال ذإ ٠ اهكرت ىلع ديعولا ةبج نم كلذ

 لاق ثيح ةاكرلا لئاوأ ىف كلذ ىلا ةراشإلا تمدقت دقو  ةاكزلا ىوس بجاو قح رقبلا ىف سيل هنأ وهو  ةمدقم
 ثيدح بابا اذه ىف دروأ مث نمو ؛ رقبلا ركذ هيف سيل نكل ةريره ىبأ ثيدح هيف ركذو « ةاكرلا عنام مع باب د

 نأ لاطب نبا عزو . . طأ هقاو رب ره ىفأ ثيدح ىف ىرخأ قيرط ىف اضيأ عقو رقبلا ركذ نأ یا راشأو « رذ ىبأ
 تاقدصلا باتک ىف هلثم ناو حيحص لصتم « ةنسم نیعبرآ لک ىفو اءيبت ةرقب نيثالث لک ىف نإ » عوفرملا ذاعم ثيدح

 ىف مك احلا هجر خأو نسح ىذمرتلا لاقو نتسلا باحصأ هجرخأف ذاعم ى :دح امأ : رظن همالک قو « رمعو ركب فال

 قيرط نم أطوملا قف «هدهاوشل یذمرتلا هنسح امنإو اذاعم قلي مل اقورسم نال رظن هتحصب کلا قو « كردتسلا
 ىف هلثم نإ هلوق امأو ؛ دواد ىبأ دنع ىلع نع بابلا قو « اضيا حطقنم ذاعم نع یواطو « هوجن ذاعم نع سرءاط
 بانک ىف وه من < ‹ ركب ىلأ ثيدح قرط نم ءىش ىف عقب مل رقبلا ركذ نآل هنم موف ركب یال ةقدصلا .باتك

 نم الوصوم فنصلا هدروأ ثيدح نم فرط اذهو « ىدعاسلا وه ( دمح وبأ لاتو ) هلوق ٠ لعآ هللاو رع

 ىأ ( نفرعا ) هلوق . روكذملا ثيدحلا .انثأ ىف ليملا كرت بانك ىف الوصوم هدنع عقو ردقلا اذهو ۰ قرط

 هذه ىلع اونوكت نأ ىغبني ام ىأ ىننلا فرح « زفرعأ ال » ىنممشكلا ةياور قو ٠ ةلاحلا هده ادغ کنفرعال
 ةمجعملا مضب ( راوخ امل ) هو . هللا لا از هم یا هرس ام ( لعب ادا اب ) هلوق ٠ ۴ , كفرعأف لاحلا
 ءاخلاب ءاج فرح لا اذه نأ كاذب ديري « یراحپلا مالک اذع ( راؤج لاقیو ) )ەل < ا فيفخآو

 ىراخبلا ةداع هذهو « متاوصأ نوعفرت نوراجت . لاقف هرسف مث « ةزومهملا وارلاو مجلاب و وا ولا فيفختو ةمجعملا

 نبا هاور روكذملا ريسف:ااو . نآرقلا نم ىنا ةملكلا كلن ریسهن لفن نآرقلا ىف ةملک قف'وت ةمبرغ ةظفل هب ترم اذإ

 . نوةيعتسي : لاق « نورأحي » هلوق ىف سايع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم یورو ؛ یدسلا نع مئاح ىبأ

 هتوص عفر لجرلا راخ : هديس نبا لاقو . رقبلا ف دحاو ىبعمب مجاب رازجلاو ةمجهلاب راوخلا : زازقلا لاتو

 ریمضلاو رورعلا لوقم وه ( هيلا تيمنا لاق ) هلق . ةلمهلا نيعلاب وه ( ديوس ن رورعلآ نع ) هلوق . عرضتب

 هلوقو . هب فلح ىذلا ظفللا طبضي | هنأ ىلإ كلذب ريشي ( فلح ا وأ ) هلوقو « فلاحلا وهو رذ ىلأ ىلع دومی

 : تديعأ ىأ (تدر)و٠ ترم ىأ ( تزاج ) هلوقو ی هيلع فطع ( هنمسأو ) لاحلا ىلع بصنلاب « ظعأ »

 وهو « اهتاکز ىدؤي ال شمعألا نع امهالك ةيواعم ىنأ.٠ عيكو قيرط نم سم ةياور ىف ( امقح ىدؤي ال ) هلق
 « رقب وأ لبا هل نوکی » هلوقب لدتساو « ةاكرلا لئاوأ ىف نآلا ةيقب ىلع مالكلا مدقت دقو . ةجرتلا دوصقم ىف حرصأ
 . قافنا لبالا باصن لثم اماصن سيل و معلا هعم نرق هم ال ب م ةلالد الو  باصنلا ىف لبالاو رقبلا ةاكز ءاون- ی

 درفأ دقو ءاذكهو اذكه لاق نم الإ الاومأ نورثكالا مهد اذ ةصق ثيدحلا اذه لوأ ىف لسم ه جرخأ : ( هبت )

 انه هرکذ یذلا ردقلا كانه رکذب ملو دانسالا. اذهب روذنلاو نام الا باتک ىف اهجرخأف ةمطقلا هذه یراخبلا

 رکذ قف رذ ىبأ ثيدحل ةاورلا هذه ةققاوم كلذب یراخبلا دارمو « جشالا نإ هللا دبع نبا ىنعي ( ديك, هاود ) هلوق

 الرطم دانسالا اذهب ريكب قيرط نم الوصوم سم هجرخأ دقو : هيف ادرو ام عميمج ىف نايوتسم نيثيدحلا نا رقبلا



 Yo ۱۸۱۲ - ۱41۱ ثيدحلا

 « ةقدصلاو ةبارقلا رج : نارجأ "4 > ل ؛ىنلا لاقو . براقألا ىلع ةاكزلا بسا - 5

 نب سنآ عس هنأ ةحلط ىبأ نب هلل دبع نب قاحسإ نع كلام انربخأ فسوب هن هللا دبع شم - ۱

 هيلإ هلاومأ ٌبحأ ناكو « لخت نم الام ةنيدملاب راصنألا رك أ ةحلط وبأ تاک » لوقي نع للا "یضر كلام

 ال : سنا لاق : بی اهبف ءام نم برشپ و ابلخد كيكو هللا لوسر ناکو « دجسملا ةليقتسُم تناکو « احر

 وسر اي : لاقف يلو هلا لوسر ىلا ةحلط وبأ ماق ( نوبت ام اوقننت ىح "ربل اوت نا) ال هذه تا زن

 اهنإو « ءاحریب "ىلإ ىلاومأ بحَأ ناو نوبت امم وقف یتح بلا اولانت نل نلوقی ىلامتو ةلرابت هلا نإ « هلا

 : ال هلا وسر لاقف لاق . هللا دارأ ثيح هللا لوسر اب اب« هلا دنع اهو اب وجرأ هل ةقدص
 وبأ لاق . َنيبَرفألا ىف اهكمحت نأ ئرأ ىلإو « تلق ام تمم دقو « عار هلام كلذ < حار لام كلذ هك

 <: < هع یبو هر ىف ةعلطوبا ات فأ لوسر اپ لقا: حلل

 « ار » رشالام نع لیعاعاو يحي "نب حي لاقو . خور هبات
 [ هلل ۰ 100۵ ¢ oo} £ ۰۲۷۹۹ 2 ۲۷۰۸ ¢ ۱۷۵۲ ¢ ۲۳۱۸: ىف هفارطأ - ۱۸۹۱ ثيدحلا ]

 ديعس یبا نع هلا دبع نب ضایع نع ڈیز ىرربخأ لاق رفمج نب دع انريخأ مم ىلأ نا شرم - ۲

 مرمأو سانلا ظعوف فرصنا "م « ىلصلل ىلإ رطن وأ یحغا ین ياكم هلا لور ج رخ » هنع فا یفر یردلنا

 ثك نکشیأر یناف « نف دصت هاسنلا شعم اي : لاقف هاسنلا ىلع “رف . اوقدصت « سابلا اهمَأ : لاقف ةةدصلاب

 تاصقان نی ؛تیْأر ام . تريلا نرنکنو « نسلا نیک : لاق ؟ هلا لوسر اي كلذ مو : نلق . رالا لهأ

 تماج هایم ىلا راص انف (َف رصنا 7 . ماسنلا رشعم اي نك ادحإ نم مزاحلا لج را بل بمذآ ندو _لقع

 : ليقف ؟ بنای زا ئأ :لاقف . ”بنيز هذه « هلا لوسر اي : ليقف « هيلع نِت دوعسم نب ٌةأرما بنی

 ناكو « ةقدصلاب مويلا ترمأ كن« هللا ون اب : تلاق . اهل نْذأف ءاهل اون ذئا « من : لاق . دومسم نبا ٌةأرسا
. 

 یبلا لاقف . مهيلع هب "تقادصت نم ؛َوحأ هدلوو هنأ دوعسم "نبا معز اهب ق دصنا نأ تد راف ىل لح یدنع

 « مهیلع هب تفادصت نم قحا كل دلو كجوز « دومسم "نبا قدص : عي

 عوطتلا ةقدص نأ بابلا ثيداحأب كلذل هلالدتسا هجو : رينملا نب نيولا لاق ( براق لا ىلع ةاكرلا باب ) هلق

 نم مزلب ال نکل ۰ كلذك بجاولا ةقدص تناك اعم ةلصلاو ةقدصاا عقوم اهعوفوب اهرجآ صقني مل ال برات لا لع

 ینلا نأب ىليعامسإلا هضرتعا دقو . كلذك ةبجاولا ةقدصلا نوکت نأ هتقفن ءرملا مزاب نم لع عوطنلا ةقدص زاوج

 براق الا نأ ىلع لالدتسالا دارآ نإ الإ هلالدتسا متي الف ةبجاولا ةقدصلا ال ةقدصلا قلطم اهرکذ ىتلا ثيداحألا ىف .

 نبا لاقو . هج هل ذئنیح كاذف لضفأ برات لا ىلا اب عوطتلا ةقدصلا فرص ب ىنلا ىأد ذإ ام یتحآ ةاكرلا يف



 به

e ۳۳۹ةاکرلا باتک +  

 ىح إل هلوق ىف ةقفلا نأ كلذو « ةبالا نم همهف امف ةحاط ىبأ ثيدح نم فنصلل هداتخا ام ذوي دق : ديشر
 ىف اب لمعي نأ زوجیف « هدارفآ نم درف ىف ةحلط وبأ اهب لمعف ۰ ابودنم وأ ابجاو نوكي نأ نم معأ ( اوقفنت
 ىف ةبجاولا ةقدصلا رصح ىلع لدت امال ةيألا ( ءارقفلل تاقدصلا ]١( ) ىلاعت هلوق اهضراعي الو « هتادرفم ةيقب

 ىلع ةقدضلا لهأ تافص نم ةفصب اوفصلا اذإ فرا ىوذ ميدقت ىلع لديف ةحلط ىبأ عییفص امآو . نروت ذلا

 رجآ نارجآ هل هلي ینا لاقو ) هلق . نيب اب دعب ةيجاولا ةقدصلا ىف براقالا نم ىنثتسي نم ركذ أسف ٠ مريغ

 . باوبأ ةثالث دعي الوصوم ىقأيسو ۰ دوعسم نبا ةأمال ةصق هيف ثيدح نم فرط اذه ( ةقدضلا رجأو ةنارقلا
 ةأرما ةصق ىف ديعس بأ ثيدحو ۰ هضرأب ةحلط ىبأ قدصت ف سنا ثيدح : نیگیدح بابلا ىف تفئصملا ركذ مث
 « ءاحريب » هيف هلوقو ‹ فقولا باتک ىف ىفوسسم هيلع مالكلا تأسف سنأ ثيدح امأف . كلذ ريغو دوعسم نبا
 ةياهنلا ىف ريثآلا نب امج ةريثك هجوأ هطبض ىف ءاجو « دلاو ةلمبملاب و ءارلا حتفو ةيناتحتلا نوكسو ةدحوملا حتفپ
 ةلس ن دامح ةياور فو . تاغل نام هذهف رصقلاو دلاب و ابضو ءارلا حتفب و اهرسکب و ءابلا حتفب ىورب : لاقف

 ۰ فلأ ةدايزب نکل هلثم « اعراب د دواد ىفأ نآس فو « ةيئاتحتلا ىلع امم دقتو ءارلا سکو هلوأ حتفب « احرب و

 نم ىلعيف هنإ : لاقو ىناغصلا هب مزج اذکو « روصقم ءارلا حتفو ءايلا نوکسو ءابلا حتفب ابحصفأ : یجابلا لاقو

 نع ىنعي ( حور هعبات ) هوق . فحص دقن ةنيدملا راپآ نم رثب املأ نظو ةدحولا رسكب هرکذ نمو : لاق « حاربلا

 نع ليعامس]و ىح نب ىح لاقو ) هلو ۰ عويبلا ف الوصوم هةيرط نم ىف ايسو ةدحوملاب « خار » هلوق ىف كلام

 ۰ دعب اف ینطقرادلا حيرختا یاطلغم اهازعو ةلاكولا ف ةل وصوم قأتسف ىح ةياور اما « ةيناتحتلاب نعي ( غار كلام

 ةياور : لاقف ۰ علاطلا » بحاص مهو دقو « ريسفتاا ف فنصاا ابلصوف سیوآ ىنأ نبا وهو ليعامسا ةياور امآ و

 ىراخبلا هاتع ىذلاو ىللدنالا وه هانع ىذلاف « ىروباسينلاب ىنلدنالا هيلع هبتشا هتأكو « ةدحوملاب ىح نب ىحي

 يع نب يح هاورو « ةغاج هعباتو ةدحوملاب یسلدن الا ىح نب ىح هاور .هفارطأ ىف ىنادلا لاق « ىروباسيتلا
 ةيرشألا ىف ىراخبلا اهلصو ىنعقلا ةباورو .ها كشلاب ىنعقلا هاورو « به و نباو ليعامسا هعبا و ةانثملاب ىروباسينلا
 « هيف حو رم لام وه ىأ لوغفم ینعم لعاف وه ليقو ؛ ير وذ ىأ خرلا نم ةحضضاو ىلوألا ةباورلاو لاق اك كد اب
 هانعم لیقو « لاومالا سفنآ كلذو ةبب رق هتفاسم نأ ىنعملاو : لاطب نبا لاق « هرجآ هيلع حاد اهانعف ةيناثلا امأو
 ها و بفج دقف ةنن تحتل اب اهاور نم نأ ليعامسالا یعداو : ودغلا نع حاورلاب تك او ها ودغي 7 رجالاب حور

 ةأرما ةصق نم هيف ام ةيقب و« ضيحلا باتک ىف ىفوّسم هردص ىلع مالکساا مدقت دقف ديعس نأ ثيدح امأو . لعأ

 «بنیز هذه هللا لوسر اي ليقف » هيف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ىفوتسم نيباب دعب هيلع مالكا ىتأي دوعسم نبا

 « كلذ عمس نم ديعس وأ نيبي ۸ خلا هللا لوسر اي تل اقف اهل نذأف اهل اوئذنا ه هلوقو « یاس اک لالب وه لئاقلا

 ةيحاض بن ز نع هل نوکی نأ لمتحف الا و هدسم نم وهف ةروک دملا ةعجارألا لاح 9 ىنلا داع ارضاح نكي ناف

 لغ لاو . ةصقلا

 ةقدص هسرف ىف لا ىلع سيل يصاب - عه
 4 ا ع اخ 5 0 م تا 2 ته مب 597

 نب ٌكارع نع-راسب نب ناهلس تمم : لاق راند 8 هللا” ذيع انثدح ةيعش انث دخ مدا او - ١1



 ۳۳۷ ۱4۲۵ - ۱۸۱۳ ثيدحلا

 « ةقدص همالغو هسرف ىف سا ىلع سيل » لو يتلا لاق : لاف هم لا ”ىضر در ره ىبأ نع كلام

 ] ثيدحلا +١45 ىف هفرط 1١454 [ ٠
 ةقدص هدبع ىف للا ىلع سيل باب - 9

 ضر ةرب ره ىنأ نع ويبأ نع كلام نب كارع نبریقخ نع دیعس ن يجب انكدح دس |شزو - 44

 € هس رف ف الو هدبع ىف ةقدص ملسلا ىلع سيل 2 لاق ياكم یا نع دع 4

 ددوآ مث ( ةقدص هدبع ىف لسا ىلع سيل ) هيلي ىذلا ىف لاتو ( ةقدص هسرف ىف لسملا ىلع سبل باب ) هل
 : ديشر نبأ لاق ‹ هدبع لد « همالغ » ظفلب ىلوالا يف نكل « نيقرزط نم اعومب نيتجرنلا ظفاب ةرب ره ىلأ ثيدح

 دسعلا سرفلاو فرصتملا دعا ىف كلذ ىف فالخ ال ذإ « دحاولا درفلا ال ديعلاو سرفلا ف سنجلا كاذب دارأ

 ىراخبلا لمل و . ةميقلاب اهنم ذخ وب نييفوكللا ضعب لاق الو « باقرلا نم ذخؤت ال اهنأ اضيأ فال الو , بوكرلل
 ءريغو دواد وأ هجرخأ ثيدحلا « ةقرلا ةقدص اوتابف قيقرلاو ليخلا نع توفع دق » اعوفص ىلع ثيدح ىلا راشأ

 تدرفنا اذاف « لسذلا ىلا ارظن ائانزو انارکذ ليخلا تناك اذإ ةفينح ىلأ نع كلذ ىف فالخلاو « نسح هدائسإو

 لدتساو « رسعلا عبر جرو موی وأ اراید سرف لك نع جرخ نآ نيب ریخت كلالا نآ هدنع مث « ناتباور هنعف

 مدمب رهاظلا لهآ نم لاق نم هب لدتساو ۰ ةميقلا ىلع ال ةبقرلا ىلع هيف ىننلا لمح بيجأو . ثيدحلا اذ هيلع
 صخيف هديغو رذنلا نبا هل اك عامجإلاب ةتباث ةراجتلا ةاكز نأب اوبرجأو « ةراجتلل اناكو لو اقلطم اف ةاكزلا برجو

 ملعأ هللاو . ثيدحلا اذه مومع هب

 ىلاتيلا ىلع ةقدصلا بسا - ۷
 راسي نب هاطع ان دح ةنومیم يأ نب لاله نع ی نع ماشه ان دح لا ی خام اشو - ۵۰

 : لاقف لوح انسلجو ربنلا ىلع موي تاذ ساج و ینلا نا و شدم ف ا “ضر یردلتا دیعس ابأ ممم هنأ

 یی وأ « هللا لوسر ای : جر لاف ۲ منیزو ايندلا ةرهز نم بياع حتی ام ىدعب نم يلع ف اخأ ام نإ

 لزب “هنأ انيأرف ؟ تاملکی الو ہک یبا اک كنأش ام : 4 ليقف . ياكم بلا تکسف ؟ ”رشلاب "ین

 امم ناو « ”رشلاب ريما ىنأي ال هنإ : اقف - هد هنأكو - ”لئاسلا نبأ : لاقف ءاضَح لا هنع حسف لاق . هيلع

 ٍسمشلا نيَع تابقتسا اهات صاح تدتما اذإ یتح تک« ءاريغاا ةلك ۲ "الا < ی وأ ”لتقي ميبرلا تبني

 ناو يتيلاو نکا هنم یطص ام للا ٌبحاص يق « ةولح ةرِضَح لالا اذه ناو . مترو تلابو تطل

 موي هيلع ًادیهش نوکیو « بشي الو "لک ا ىذلاك هَح ريغب ةا نم هاو - قالو ینلا لاق اکو آ - لیبسلا

 « ةمايقلا

 ضرفلا ةفدص نيب ريخلا ددرتل ةاكزلا نود ةقدصل اب ربع : ريلملا نب نيزلا لاق ( یاتسلا ىلع ةقدصلا باب ) هل

امهو لربساا ناو نيكسملا نيب اطسوتم ءاج مّلبلا رکذ نوکل « عرطتلاو
 : ديشر نبا لاو ۲ ةاكرلا فراصم نم 



 ةاکرلا باتک - ۽ ۳۳۸

عوطتلا ف فالخ ال ذإ ةيجاولا ديرب هنأ لع « ةقدص هسرف ىف لما ىلع سيل باب » لاق
 لع ةقدصلا د لاق الف ¢ 

 مالکلا اسو 2 ريثك ىنأ نا وه ) ىحب نع) یاوتسدلا وه ( ماشه ا دح ( هلو . دوبعم لع لاحأ ¢ یاّسلا

 هلوقو « « فاخآ ام ىلا و ىوحلا ةباور ىف ( فاغأ ام نا ) قيرطلا هذه ىف هلوقو . قاقرلا ىف یفوتسم نآملا ىلع

 ةياود .ف ( رضخلا ةلك ۲ الا ) هلوقو < ةزمملا مدقتب ءانيرأف و ىم لا ةياود ىف ( هيلع لزني هنأ انيأرف )

 قيرط نم داهجلا ىف یتایسو . ىح نم كش ( لس ىنلا لاق اک وأ ) هلوقو , فلأ ةدايزب « ءارضخلا ١ ىنممشكلا

 للك ىلا نع دیس وبأ لاق . .رجملا ىف ماتيألاو جوزلا ىلع قاكزلا بسا - ۸

 نع ثراحلا نب ورع نع ”قيقش یندح لاق ”شمعألا اند ىلأ انئدح صفح نب رع اشو - 55

 ثراحلا نب ورم نع ةديبع ىلأ نع يها و هاربا ةترك ذف لاق . اهنع هللا یر هللا دبع قارما بنیز

 . نکیلح نم ولو نفدصت : لاقف يلو ىنلا ”تيأرف دجسملا ىف ؛تنک» تلاق ءاوس هلث هللا دبع ةأرما بنیز نع

 نأ ىنع ىَجأ ر هلا لوسر ل : هللا دبما تلاقف . اهرخح ىف ماتيأو هللا دبع ىلع ”قفنت بنیز تناكو

 هل ىبلا ىلإ ”تلطناف . هب هللا لوسر تن ىلع : لاقف ؟ ةقّدصلا نم ىرجح ىف یاتیآ ىلعو كيلع قفآ

 نأ ىنع ىزحأ هب یبلا لس : انلقف ةلالب انيلع “رف . ىتجاح لثم اهّتجاح بابلا ىلع راصنألا نم ةأرما تدجوف

 : لاق . "بنیز : لاق ؟ اه نم : لاقف هلأسف لخدف . ان بخت ال : انلكو . ىرجح ىف یل ماتيأو ىجوز ىلع قفنأ

 « ةفدصلا "جأو ةارقلا رجأ : نارجأ اهو « من : لاق . هللا دبع ةارما : لاه ؟ بیای زا ی

 تلاقةماسمانع ةمس مأ تفب بنيز نع هيبأ نع ماشه نع ةدبع انثادح ةبيش ىلأ نب نع شو - ۷

 رتقفأ ام ”رجأ كلف «مهيلع قتنا : لاقف . ین م امنإ ؟ ةملس ىنأ ىنب ىلع قفنأ نأ رج لآ « هلا لوسر اي "تلق

 ل مهیلع

 ۱ [ ٩۳۹۹ : ىف هفرط - ۱۸۱۷ ثيدحلا ]

 قباسلا هثيد> ىلا ريشي ( لب ینلا ىع دیعس وبأ هلاق ‹ رجحلا ىف ماتیالاو جوزلا ىلع ةاكرلا باب ) هلوق

 هذه ىف ماتپالا داعأ : ديشر نا لاق . ثيدحلا اذه ىف هيف ام ركذنسو « برافألا ىلع ةاكرلا باب د ىف الوصوم

 نم معأ ءاطعإلا نال مومملا ىلع امهب لالدتسالا هجو ىف نيثيدحلا لمم و ؛ ةيناثلا صوصخو ىلوآلا مومعل ةمجرتلا

 وأ قلطصملا مت ىعازخلا ةمجعملا رسكب رارض ىبأ نبا وه ( ثراحلا نب ورمع نع ) هلوق . ايودنم وأ ابجأو هنوك

 نع شعالا ىعب ات نع ىعب ات دانسالا ىف 0 ةبب ات نع انه یورو , ةيحك هل ب ىنلا جوز ثراحلا تذب هر وچ

 ةيفقثلا باتع نب  ةيواعم نب هللا دبع تنب لاقيو  ةءوامم تنب یهو بنيز نع ور ىباح نع ىناحصو ؛ قيقش

 نگو شک الا دنغ ناتن اه لاقب و ¢ ةصقلا هذه وح ىف « نابح نبا حییحم » ىف كلذ عقو ¢ ةطئار اضيأ اهل لاقيو

 لعب ال پنیز يه ةطئار لاقف ىواحطلا مزج اذهبو « بنيزب ةفورغملا يه ةطئار ىذابالكلا لاقو « دعس نبا هب مزج
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 نع شخالا نع را نأ نع هاه نف ندر دلع عقوو « اهريغ لِي هللا لوسر نمز ىف ةأرما هللا دبعل نأ

 دانسالا ىف دازف هللا دبع ةأرما نع هللا دبغ ةأرما بنیز ىخأ نبا نع قلطصملا نب ثراحلا نب ورمع نع لئاو بأ

 ةيفقث امال اهمال بنيز اخآ ناکهابآ ناکو « هسفن ثراحلا نب ور# وه بنيز ىخأ نبا هنوكب فوصوملاو . الجر

 نب وربع نب هللا دبع نع لئاو ىنأ نع شععالا نع ةبعش قيرط نم اضيأ ىذمرتلا دنع عقوو . ىعازخ وهو

 هللا دبعل دقعو ىزملا هب مزج اذ.كه « ورمع نب هللا دبع هلم « بنيز نع هللا دبع ةأرما بنيز یخآ نبا ثراحلا

 ىلع تفقو لب ىذمرتلا ف كلذ ىلع فقأ مو « ثيدحلا اذه ىف ام ىلع اف دزب مل ةجرت « فارطالا » ف ورمع نبا

 فلاخو « ةبعشو ةيواعم ىبأ ىلع هيف فالحل ا ناطقلا نبا ىكح دقو « ثراحلا نب ورع الإ ابف سيل هنم خسن ةدع

 . كلذب ةيواعم فأ دارفنال « بنيز ىخأ نبا نع .ثراحلا نب ورمع نغ » هلوق ىف ةبعش ةياور حیجرت ىف ىذمرتلا

 دانسالا ىف داز دقو هنع ةباور ىف ثايغ ن صفح هتفاو دقو « ظفاح هال دارفنالا هرضي ال : ناطقلا نبا لاق

 ىكح دقو . هلاح فرعي ال ذئنيح بنيز یخآ نبا ال دانسالا ةمص ىف فقوتي نأ كلذ نم مزاب نكل « الجر

 ةعاجلا ةياور باوصلا نأو مولا ةيواعم ی ةياور ىلع مخ هنع ىراخبلا لأس هنأ « تادرفملا للعلا » ف ىذم ألا

 « دمحأ هجرخأ قيقش نع روصنم هقفاوو : تلق . بنيز ىخأ نبا ثراحلا نب ورمع نع قيقش نع شعالا نع

 نم یاسناا هجرخأ دقو ؛ ثراحلا نب وزمع نع ظوفحا الإو « نبالاو بالا نع هلمح لاو اب لعاف اظوفحم ناک ناف

 مهاربإو « شعالا وه لئاقلا ( مهاربال هترک ذف لاق ) هلوق . « ثراحلا نب ورمع ه لاقف باوصلا ىلع ةبعش قيرط

 نيقي رطلا لاجرو « نيعب الا نم ةئالث قيرطلا هذه ىنف « دوم نب هللا دبع نبأ وه ةديبع وبأو « ىمخنلا ديزي نبا وه

 ببسلا نايب و « مدقتملا ديعس ىلأ ثيدح ىف ام ىلع ةدايز اذه ىف ( حلا تي أرف دجساا یف تنك) هلوق . نویفوک مبلك

 ةياور ىف ( راصن الا نم ةأرمأ تدجوف ) هلق . امرجح ىف اوناكن يذلا ماتی الا ةيمست ىلع فقأ مو . كلذ الاس ىف

 نع ةيواعم ىنأ قيرط نم یاسنلا هجرخأ اذکو « بنيز ۱4 لاقي راصنألا نم ةأرما اذاف » ةروكذملا ىبل ايطلا

 نآ ةأرماو دوعسم نآ ىنعي هللا ديع ةا ما تقلطنا » لاق هللا دبع نع ةمقلع نع رخآ هجو نم دازو ؛ شعلا

 تب ةليزه ىوس ةيراصنأ ةأرمأ دوم فال دعس نا ركذي مل : تلق . « یراصنالا ورمع نبا ةبقع ىنعي دوعسم

 . اپمسا ىلا هللا دبع ةأرما مسا نم .الاقتنا بنيز اهامس نم هو وأ « نيمسأ اهل لعلف ةيجرزخلا ةبلعث نب تبا

 ىل ايطلا ةاور فو « انروجح ىف ماتياو انجا وزآ ىلع » ةروكذملا ىئاسنلا ةءادد ىف ( ىرجح ىف یل ماتيأو ( هلوق

 اهل خأ وثب اهرجح ىفو لام لضف اهادحإل » ةمقلع قيرط نم قاسنللو . اهتخأ ونو اببخأ ونب مهنأ ةدوكذملا

 رجأ : نارجأ اهو ( هلوق . رقفلا نع ةيانک لوقلا اذهو « ديلا تاذ فيفخ جوزو لام لضف یرخالل و < ماتيأ

 اههفاش الو لاؤلاب هبفاشت مل املأ هرهاظ اذهو « ةقدصلا ةعفنم رجأو محرلا ةلص رجأ ىأ ( ةقدصلا رجأو ةبارقلا

 هلوقو ءترمأ كنإ هللا ین ايد هيف اول اهرفاشو هتبفاش امنآ ىلع لدب نيبابب قب اسلا ديعس بأ ثيدحو « با وجلاب

 « زاجلا ىلع ةمجارلا هذه لمحت لاقي نأ امبنيب عملا ىف لمتح و « نيتصق انوكي نأ لمتحیف « كجوز قدص » هيف

 لوق وهو « ابجوز ىلا اهتاكز ةأرملا عفد زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو . مع هللاو لالب ناسل ىلع تناك امنو

  هنع عنلا ةاورو میضعب قلطأ اذك دحآ نعو كلام نع نيتياورلا ىدحإو ةفينح ىبأ ىحاصو ىروثلاو ىمفاشلا

 اقلطم زاوجلا ربظألاو : لات هتديق اع ةمادق نا هحرشف , هتنؤم همزلت ن الو : قزوجلا ةرابعو ثراولاب ةديقم

 . ىرابلا حق # ۳ ج4۲ - م



 هبقعتو ۰ یدزالا مزج هيو « ىنع *ىرحجتأ , اهلوقل ةبجاولا ىلع ثيدحلا ىف ةقدصلا اولحو « دلولاو نيوبآلل الإ
 « ىوونلا مزج هبو « عوطتلا ىلع نالدب اهتعانص نم ناک اهتقدص نوكو « نکیلح نم ولو » هلوق نأب ضايغ
 . دوصقملا اه لصح ال ابجوز ىلع اهتقدص نأ فاع اهنأك راذلا نم ةءاقولا ف ىأ  ىنع ”ىزجتأ  هلوق اولؤأتو
 اهنأ دوعسم نبا ةأما ةطئار قيرط نم جرخأف ۰ ةفينح ىنأ لوقل ىواحطلا هب جتحا ةعانصلا نم هيلا راشأ امو
 اف للا امأو « عوطت ةقدص اهنأ ىلع لدب اذبف : لاق ۰ هدلو ىلعو هيلع قفنت تناكف نيديلا ءاعنص أما تناك
 ةمقلع نع هاربا نع دامح نع ىروثلا ىور دقو . الف بجو نم امأو 5 ةاكرلا هبف بجو ال نم ىلع هب جنح

 لوقي ال ام ىواحطلا ىلع جت فيكف « ةاكرلا هيفف مرد ىتئام غلب اذا » اهلح ىف هنأ مال .دوعسم نبا لاق : لاق
 نآل « هب قدصتأ نأ تدرأف ىل لح ىدنع ناكو د قباسلا ديعس ی ثيدح ىف ام وقب ىواحطلا كس نکل < هن

 دقف هنيع ىف بحت مل ناو ابا « بقعتم وهو لاق اذك , هعيمج ىف بحت ال اهنأ الإ هيف ةاكرلا بوجوب ليق ولو ىلخلا
 ديعس ىنأ ثيدح ىف هلو رهاظ نأب اضيأ اوجتحاو . هجارخ] ابلع بجو ىذلا. باصألا ردق هنأ نعم هيف بحت
 ةاكرلا نم ىلععي ال داولا نال « عوطت ةقدص اهنأ ىلع لاد « مهلع هب تقدمت نم قحأ كدلوو كجوز » روكذملا
 ةبجاولا ةقدصلا نم هؤاطعإ عنتمب یذلا نآل رظن جاجتحالا اذه نو « هريغأل رذنلا نبا هلقن اک عامجإلاب ةبجاولا

 ىلع لوم , كدلوو » هلوق : ىميتلا نبا لاقو . هيبأ دوجو عم اهدلو ةقفن اهمزاي ال مالاو هتقفن عملا مرلي نم
 اهجوزل ابناکز اهئاطعإ نم ابعنم نه لتعا : رينملا نبا لاقو . اهريغ نم هدلو هنأككف ةدالولل ال ةيبرتل ةفاضالا نأ
 « اضيأ عوطتلا ىفعقاو اهلا ةقدصلا عوجد لاحا نأ هباوجو « اهنع تجرخ ام اهنأكف ةقفنلا ىف اهلا دوعت اهنأب
 الو عوطت نع اهلصفتسي مو ةقدصلا تركذ الف « مومعلا ةلزئم لزني لاصفتسالا كرت نأ لوألا بهذملا ديؤيو

 اهدلو ىطعت اهنأب حرصت ثيدحلا ىف سيلف اهدلو امأو . اعوطت وأ ناك اضرف كنع ”ىزحت :ىلاق هنأكف بجاو
 ءاطعإلاب عقب ءازجإلاف « بناجألا نم قحأ اوناك اهدلو ىلع هقف اف ابجوز تطعأ اذإ اجنآ هانعم لب « اهتاكز نم

 ابقدصت نع اهلاؤ- ىف امهادح] : ناتيضق امهئأ ىل رپظب ىذلا , . الح ةاكرلا غولب دعب دلولا ىلا لوصولاو جوزلا

 « براقألا ىلع ةقدصلا ىلع ثحلا ثيدحلا فو . لع هللاو ةقفنلا نع  اهلاؤس ىف ىرخألاو « هدلوو اهجوز ىلع الع
 ءاينغأ مريصي اهل مذخأ نال ليقف عنلا ةلع ف فلتخاو « مهم هتقف ىطعملا مزاب ال ىم ىلع ةبجاولا ف لوم وهو
 سواطو نسحلا نعو . ىنغل فرصت ال ةاكزلاو « مهلع هقافناب ءاشغآ ما وأ ىلخعملا نع مهشفن كاذب طقسيف

 نم هتجوذ یلععپ ال لجرلا نأ ىلع اوهجآ : رذنملا نبا لاقو . كلام نع ةياودوهو ايش ةاكزلا نم هتبارق ىطعي ال
 ىلع ثحلا هيفو . قبس اك هيف فاتخاف جوزلل اهؤاطع] امأو « ةاكرلا نع اهب ىنغتسنف هيلع ةبجاوت اهتقفن نال ةاكزلا
 ريخلا لاعفأ ىف ىمآلا لو بيغرتو « ءاسنلا ةظغ هفو . ابجوز نذإ ريغب اهلاع ةأرملا عرت زاوجتو محرلا ةلص

 عقرتي امو بونذلاب ةذخاؤملا نم فيوختلاو « ةنتفلا نمأ دنع بناجآلا ءاسنلا عم ثدحتلاو « ءاسنلاو لاجرلا
 سيل : ىطرقلا لاق . للعلا لمحت ىف قرتلا بلطو < هنم لع ره نم دوجو عم ملاعلا ايتف هیفو . باذعلا نم اهبسب

 كاذب هامزلت مل اميل امهدحأ : نیپجول ةنامأ فشك الو رس ةعاذاب هاتمتکتسا نأ دعب نين أرملا مساب لالب رابخ|
 نوكل ملي ىنلا لاؤسل اباوج كلذب ربخأ هنأ امنا . امهناتتكىلا جوحت ()ةرورض ال نأ اتر امهنأ مع ام]و

 لعأ هللاو « ةرورض ال نأ مع اكو » باوصلا لملو « لاكشإ هيفو « انيديأب نيذالا نيلصالا يف اذك (۱)
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 !؛وکت نأ لمتحيو . كلذب اهل مزتلا هنأ ىلع ءانب هلك اذهو « نايتكلا نم هب هاترمآ ام كسقلا نم بجوأ هتباجإ

 دانسالا قو . ةورع نا وه ماشهو « ناملس نبا وه ( ةدبع انثدح ) هلوق : لئاس لک ف اغسإ بح الو ‹ هاتلأم

 دبع نبأ ىأ ( ةملس ىبأ یب ىلع ) هلوق ١ ابمأ نع بنيز : ةيب اص نع ةيباحصو « هيبأ نع ماشه : ىعب ات نع ىعبات

 سيل و « ةردو بنيزو دمو رمع ةبلس ىبأ نم اھو كلي ىنلا ابجوزتف ینلا لبق ةللس مأ جوز ناكو ء دسآلا

 قافنالا لوصح ثيدحلا نم كرتدملا ردقلا ناكف « ةاكرلا نم مهلع هقفنت تناك ىذلا نأب حيرضت ةلس مأ ثيدح ىف

 « ةلوصوم ءامو نوکت : نأ ىلع ةفاضالاب شک الام هاور ( مهلع تقفنأ ام رجأ كلف ) هلوق ٠ لعآ هللاو ماتيالا ىلع

 خیشلا هنع انا كلذ ركذ « ةيقرظ « امو نوكت نأ ىلع « رجأ » نيونت بلح ليز' ىطانرغلا رفعج وبأ زوجو
 بلحم ثدحا نيدلا ناهرب ٠

 ٩ - ةيوتا  ىلاعت هللا لوق ساپ ٩۰ [ : ) ليس یفو نیمرادلاو باقرلا فو 9

 محملا ىف ى طعیو هلام 2 ر نم "قتمی 4 : اهنع 0 یر سا نبا نع ذب و

 حي مىذلاو نيدهاجلا ىف ىطعيو « زاج ةاكزلا نم هابأ ىرتشا نإ : نسحلا لاقو

 تارا "تیطعا اپ ىف « ةيآللا ءارتنل تاقدصلا ٠ [ : { lej ةوتا ] الت م

 « لا ليبس ىف هعاردأ سبتحا ًادلاغ نإ ١ یبلا لافو

 7 « جحلل ةقدصلا لبإ ىلع هلي *یبلا او سال ىبأ نع 878

 لاق هنع لا ىضر ةريره ىبأ نع جرعألا نع دان زا وبأ انثدح ”بيمش ان ربخأ ناملا وأ شرم - ۸

 لا لاقف « بلّطلل دبع نب سابءو دان , ةدلاخو لیفت نبا َمنَم : ليقف « ةندصاپ لي هلا ؛لوسر ّمأ »

 سا د لو ¢ الاخ نودلتت کناف" دلاخ اأو « و “ا هانغأف ًاريقف ناك هنأ لإ رلیچ نب نا نم :

 » اشو ”ةقدص هياء یهف هپ ا لو مف باطلا دبع نب سابعا امأو « هلل ليس ىف هدنعأو ةعاردأ

 « اهعم اهلشمو هيلع یه ری نا نا لاو. 0 بأ نإ هعبات

 هذه یراخیلا عطتقا : رينملا نب نيزلا لاق ( هللا ليبس | قو ىلاعت ا

 یف ىطعي و هلام ةاكز نم قدي سايع نبا نع رك ذيو) هلوق . ةأكرلا فی راصم نابب ین اهيلا جایتحالل ريسفتلا نم الا

 نآ اسأب ىربال ناك هنأ هنع دهاجم نع سرشالا ىنأ نب ناسح قيرط نم « لاومالا باتک » ىف ديبع ونأ هلصو (جحلا

 ىب نع جرخأو « هنع شمعالا نع ةيواعم ىبأ نع هجرخأ ةقرلا هنم قتعي ناو جحلا ىف هلام ةاكز نم لجرلا ىطعي

 ابأ عباتو , « كلام ةاكز نم قتعا » لات سابع نبأ نع دهاجم نع حيجن ىلأ نیا نع شعالا نع شايع نب ركب

 شالا نع ةدبع نع هنع ىزورملا ىلع نب ركب ىبأ ةياور  نيعم نب ىح دئاوف » ىف هانبور نان نب ةدبع ةبواعم

 هللا ديع فال تلق : ىلوميملا لاقو « جحلا ىلإ اهنم 'وزهج لوقي مث, هناکز ج ع ناك» هظفل و سرشالا نآ نبا نع



 ةاکز لا باتک - ۳۳۲ ١4

 ايش لعأ الو كلذ لوي سابع نبا« معن : لاق ؟ لیبسلا نا ىف لممو قتعيف باقرلا هلام ةاكز نم لجرلا ىرتشي
 كلذ نع تففک مث « ةاكرلا نم تعي نأ ىرأ تنك : دمحأ لاق لاق مشاه نب دحآ ان ريخأ : لالخلا لاقو . هعفادي
 با رطضالاب هفصو امن ]و . ىهتتا برطضم وه : لاقف « سابع نبا ثيدحي هيلع جتحاف : برح لاق . حصي هرآ مل ىنآل
 ىلاعت هلو ريسفت ىف فلسلا فلتخا دقو . ىراخبلا هب مزجپ ل اذهل و , ىرت اک شمالا ىلع هدانسإ ىف فالتخالل

 روث ىبأو ديبع ی رايتخاو كلام نع مساقلا نا ةياور وهو  قتعتل ةبقرلا ءارش دارملا : ليقف ( باقرلا فو )
 عابنالاب ىلوأ وهو سابع نبا لوق هيف ءاجام ىلعأ : دبع وأ لاقو  رذنملا ناو ىراخبلا لام هيلاو قحسا لوقو

 لهأ رثكأو نييفوكلاو ثيللاو ىعفاشلا لوق وهو بناکلا ىف انآ كلام نع بهو نبا یورو . ليوأتلاب لعأد
 فصل و ؛ مالسالا یعدب بتاكم لكل فصن : نيفصأ لمحي باقرلا مهس نأ ثلاث لوق هيفو . ىربطلا هحجرو « معلا 4

 بتك هنأ یرهزلا نع حیحس دانساب لاومالا ىف ديبع وبأو متاح یبآ نبا هجرخأ « ماضو ىلص نم باقر اهب ىرتشإ "
 نأب و « مراغ هنال نيمرافلا كح ىف لخدل بتاكملاب تصتخا ول اهنأب لوألل جتحاو « زيزعلا دبع نب رمعل كلذ
 ةاكرلاو مرد هلع قب ام دبع بئاكسملا نالو « قتمی الو نامي دق هلال بناكملا ةناعإ نم ىلوأ قتميل قيقرلا ءارش
 ءالولار لاملا ذخأيف ديسال عجري هءالو نآلو « ةباتكلا فالخم تقو لك ىن رسيتب ءارشلا نآلو , دبعلل فرصتال
 : قمساو دمحأ لاقو . كلذ ىف كلام ةقيرط ىلع ريخالا اذهو . نیماسبل هژالو ريصيو زجنتي هقتع ناف كلذ فالخم
 لمحي : ىردنعلا هللا ديبع لاقو . :ومحلاب اكس« قتعملل ءالولا : كلام نعو . اضيأ قتعلل باقرلا ءارش ىف هژالو درب

 صتخم : لاق ةفينح اأ نأ الإ اري وأ ناك اينغ ىزاغلاب صتخ هنآ ىلع رک الا هللا ليبس امأو . لاملا تيب ىف
 جملا نا امأ » رمع نبا لاقو . سابع نبا رثأ مدقت دقو « هللا لیبس نم جحلا قحسإو دمحأ نعو . جاتخحا ىزاغلاب
 اذه ىف ی لا ىنعي د سال ىبأ ثيدح تبث نإ : رذملا نبا لاقو . هنع حيمص دانساب ديبع وبأ هجرخآ « هللا لیبس نم
 نسحلا لاقو ) هلق . اهوكلمتي ملو ةصاح الع اولمحو ءارقف اوباك مہ لمتحي هنأب بقعت و . كلذب تلق  بابلا
 ةاكزلا نم قاتءالا اعم نیل أملا لوقلا ىلإ هنم ريصم وهو هقيرط نم ةبيش بأ نبا هلوأ جرخأ هنع حيم اذه (حلا
 هؤالو ريصي الو هيلع قع هنال نوقابلا هيلع هقفاوي مل بألا ءارش ىلع هصيصنت نأ الإ « جحلا ىف اهنم فرصلاو
 «تزج تيطعأ اهيأ ىف ه هلوقو . هيبأ قاقرتسا راع عفدل هلام صلاخ نم هجرخم ناکام رفويو ةعفنملا دیعتسیف نيملسال
 « كيلمتللال فرصملا نايبل « ءارقفلا » هلوق ىف ماللا نأ ىلإ هنم ريصم هيفو «تضف ىأ زمه ريغب لصالا ىف اذك
 هلوق . بابلا اذه ىف الوصوم فیس ( حلا ادلاع نإ هلي ىنلا لاتو ) هلوق . یک دحاو فنص ىف ةاكزلا فرص ولف
 نونو ةلمهي ةمنع .نب هللا دبع ليقو « دايز ليقف هما ىف فلتخا یعارخ . ةلمیم نيسب ( سال أ نع ركذيد )
 نم مريغو ج ام لاو ةميزخ ناو دمحأ هلصو دقو . امهدحأ اذه ناثيدحو ةبح هل . كلذ ريغ ليقو « نيتحوتفم
 : لاقف « هذه لمحت نأ ىر ام هللا لوسر اي انلقف . جحلل فاعض ةقدصلا لب] نم لب] لع » دحأ ظفلو « هقيرط
 نع ) هلوق . ه وب ىف رذنملا نبا فقوت ان و قحسإ نبا ةنعنع هيف نأ الإ « تاقث هلاجرو ثيدحلا « هللا لمحم ۱۶ ]

 ابأ عمس هنأ رکذ ام جرعالا نمحرلا دبع هثدح ام بيعش نع شايع نب ىلع قيرط نم ىاسنلا ةياود ىف ( جرعالا
 ةر ره ىنأ دنسم نم هنأ ظوفحاو , رمع هيف دازو دانسالا ف ثیدحتل اب حرص < هرک ذف رمع لاق لاق لوتب ةرب یه
 يبأ نع ءاقرو قیرط نم ملسم ةياور ىف ( ةقدصب ال هللا نوشت مآ ) هلق . طقف زکد هيف رممل یرج او
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 فكعبيال عوطتلا ةقدص نآل « ضرفلا ةقدص اهنأب رمشم وهو « ةقدصلا ىلع ايغاس رع إب هللا لوسر كعب ه دانزلا
 . ضرفلا اوعنم مهنأ ةباحصلا ءال رم نظيال هنال عوطتلا ةقدص اهنأ قبل الا : ىكلاملا راصقلا نبا لاقو . ةاعسلا اهيلع

 هاکح اذک , كلذ دعب بات مث اقفانم ناك هنإ : لبق دقف ليج نبا امأ « ادانع الو ادجج مبلكهوعنمام مهنأب بقعتو

 یلزن اهنأ روپشلاو . یپتنا الا ( هللا دهاع نم مهنمو ) تلز هيف نأ هقيلعت ىف نیسح یضاقلا مزجو « باهملا

 « هب حيرصتلا ىقأيس ام هداقتعال سابعلا كلذكو « ةاكزاأ نع هسبح ام ءازجاب الوأتم ناكف دلاع امأو « ةبلعت ىف

 ىف یتایس اک رمع كلذ لئاق ( ليج نبا عنم ليقف) هلق . ليج نبا رذعي ملو سابعلاو ادلاع قاب ىنلا رذع اذهو
 « زملي نم ضعب لاقف د ديبع ىبأ دنع دانزلا ىبأ نبا ةياور ىف عقوو « سابعلا ةصق ىلع مالكلا ىف سابع نبا ثيدح

 ىعفاشلا یزورلا نيسحلا ىضاقلا قيلعت ىف عقو نكل « ثيدحلا بتک ىف هسا ىلع فقأ مل ليج نباو . بيعي ىأ

 كلذ رأ مو « اديمح هایم ةزيزب نبا نأ نقلملا نب نيدلا جارس خبشلا حرش ىف عقوو « هقلا دبع همحا نأ ىنايورلا هعبتو

 لغ عيمجا قابطإل أطخ وهو « ليج نبا لدب ةفيذح نب مهم وبأ جرج نبا ةءاودا ىف عفوو . ةزيزب نبا بانك ىف

 نأ نيرخأتملا ضعب رکذو«اقرقاف ىشرف وهف ةفيانح نب مهج ج وأ امأو ٠ ايراصنأ ناکهنآ رنک آلا لوقو « ليمج نا

 هيبأ نع دانزلا ىبأ نبا داز ( سابعلاو ) هلق . ليج مجری ۵ لاالاحرش فرد یرکبلا ديبع انأ
 رب ( مقن ام) هو . داخو سابعلا نينئا نع بذف لي هللا لوسر بلعغ لاق « ةقدصلا اوطعب نأ » دیبع ىبأ دنع

 هلوخدل اببس ناك هنال هسفن لي هللا لوسر ركذ امل « هلوسرو هللا هانغأف » هلوقو « هرکی وأ رکنی ام ىأ فاقلا

 ديك ات باب نم قايساا اذهو « مئانغلا نم هتمال حابأو هلوسر ىلع هللا ءافأ اب هرقف دعب اينغ حيصأف مالسالا ىف
 ما نارفکب ضیرعتلا هیفو « هل رذع الف هازغأ هللا نأ نم رکذ ام الا رذع هل نكي مل اذإ هنال مذلا هبشي ام حدملا

 دنع عمج ةانثملا مضب ( هدتعأو ) هل . سيح ىأ ( سبتحا ) لو ۰ ناسحالا ةلباقم ىف عيذصلا ءوسب عيرقتو

 ليقو ؛ حالساو باودلا نم لجرلا هدعي ام وه ليق ءاضيأ هعمج وهو « هداتعآ ه لسم ةياور ىف عقوو « نیتحتفب

 ىراخبلا اور ضعبل نإ ليقو « «لاوقأ بوثولا عيرس وأ بوكرلل دعم وأ بلص ىأ ديتع سرف لاقي .:ةصاخ لیلا

 ىف اذك ( اعم ابلثمو ةقدص هيلع ىبف ) هلق . دوبشملا وه لوالاو ؛ ضايع هاک- دبع عج ةدحوملاب « هدبعأو ٠
 GE ل و ل ع

 اهلثم الا فیضیو اب قدصيس هيلع ةتباث ةقدص ىبف ىنعملاف « هنع مذلل قنأو هركذل هبنأو هردفل عفرأ نوكيل
 وهو كلذ ببس ىلع هيبنت هيفو « ىلع ىف م هلوقل هنع كلذ جارخاب ملال هنأ ىلع لس ةياور تلدو « امرک

 قلمتت ةاكرلا نأ هنم دافتسيف اهم هنع لمحت نوك نأ لمت و « افيرشتو هل اليضفت « بالا ونص ملا نإ ١ هل وق

 « لع ١ اور لصالا نأب « هيلع » ةياورو « 'ىلغ » ةاود نيب مهصعب عمجو « ىعفاشلا لوف در ره الا

 ىأ «ىلع» هلوق ینعم لیقو ؛ رصان نبا نع ىزوجلا نبا هاکح تكسلا هاه ةدايز امف نأ الإ ابلثم « هيلع » ةياودز
 ثيدح نم هريغو ىذمرتلا هجرخأ ایف اعرص كلذ درو دقو « نيماع ةقدص هنم تفلستسا ینال ضرق یدنع یه

 رم انلجعتف انجتحا انك انإ د لاق لب ىنلا نأ ةحلط نب ىموه قيرط نم ین ةرادلا ىفو « لاقم هدان ١ ىفو لع

 ىف احماستو ازوهم ةقذدص كلذ مسو هنع اهلمحتو هل اهكرت لسو هيلع هللا لص هنأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظو « رظن هيف اذه )۱(

 لمأتف ۰ « ابلثمو لع » یهف ملم ةباور كلذ ىلغ لدیو , ظفللا



 ةاکزلا باتک - ۵ ۳۳
 « حصآ لسرملا دانسل و هيف ةحلط رك ذب الوصوم اضي أ یلطقرادلا یورو « لسم اذهو « نيتنس هلام ةقدص سابعلا
 ىنلا ربخأف « هل ظاغأف سايعلا ىتأف , ايعاس سع ثعب علي ىنلا نأ د ساع نبا ثيدح نم اض أ ىنطقرادلا قو
 وه اضيأ هجرغأو « فعض هدانسا فو « لبقملا ماعلاو , ماعلا هلام ةاكز انفاسأ دق سابعلا نإ : لاقف لي
 لجعت لب ىنلا نأ » دوهسم نا ثيدح نمو ‹ اضيأ فيعض هدانسإو اذه وع عفار ىنأ ثيدح نم ىناربطلاو
 هب حجراو لاكشالا اعفار ناكل تبث ولو ء فيعض وهو ناوك ذ نب دم هدانس] ینو « نیس هنقدص سابعلا نم
 تقولا ريغ تقو ىف تدرو اع] ليجعتلا ةصق نإ : : لاق نم لول در هيفو , تاياورلا ةيقب ىلع لسم ةءاور قايس

 هذه عومجع, رظنلا ىف ديعبب سابعلا ةقدص لیجمت ىف ةصقلا هذه توب؛ سيلو « ةقدصلا ذخال ربع هيف ثعب ىذلا
 هنأب كلذ دبتسا و « كلذ نم هب ؟صاقي نأ ىمأف « نيماع ةقدص ردق هنم فلستسا ىنعملا : لیقو . لعأ هللاو قرطلا
 ىأ لوألا لیوأتلا ىلع « هيلع » ینعمو . ديعبب سيل و « سارعلا بلاطب ال هنأب رمع لعأ يقلب ناكل عقو ناك وا
 ىلع بابلا ةناور لمح نم مهنمو « مشاه یب نم 4 وكل مارح هيلع ةقدصلا نال امضبقي هنأ ءانعم سل و « هل » ةمزال
 نبا دنع دانزلا بأ نع ةيقع نب یسوم ةياور هديب و « مشاه ىنب ىلع ةقدصلا ميرحت لبق كلذ ناك: لاقف اهرهاظ
 جرفلا نال ىلوأ اذهو « تاياورلا قفتتل ىلع ىم انه ماللا : قهيهلا لاقو « هيلع » لدب « هل ىهف » ظفلب ةي رخ
 هنع تمزثلا ىننال هج رخ نأ هنم دار ناك ىذلا ردقلا ىأ هل ىهف اهانعم : ليقو ٠ نابح نبا لام هيلو « دحاو
 ناک هنإ لیتو « ديبنع وبأ هلاق نيماع ةقدص هيلع نوکیف لباق ماع ىلإ ماعلا كلذ هذع اهرخأ هن] ليقو « هجارخاب
 لوق اهاكلاوقالا دعب أو . رابتعالا اذهب ةاكرلا ذخأ هل غاسف نيمراغلا ةلج نم راصف هريغو الیقع یداف نيح نادتسا
 یدوب نأب ةاكراا ءادآ رم هعانتماپ ساپملا م زا اف « لالا بيدأتلا هيف ناك ىذلا تقولا ىف اذه ناك : لاق نم
 ( نيفعض باذملا ال فءاضي ) كلي ىنلا ءاسن ىف یاعت هلوق ىف (ک هتلالجو هردق ةمظعل هباغ بجوام فعض
 هريغو حالسلا ءارش ىف :اکزاا لام جارخ) زاوج ىلع دلاخ ةصقب لدتساو . مالكلا لوأ ىف هضفب مدقت دقو ؛َهنآلا
 هح ام هسفن بسا نأ دلاخل زاجأ مالسلاو ةالصاا هيلع هنأ ىلع'ءانب « هللا ليبس ىف اهب ةناءإلاو برحلا ثالآ نم
 نم رابخا لبقي مل مللي هنأ ىنعملا نأ اهدحأ : ةيوجأب رورملا باجأو . ىراخبلا ةقيرط یهو « قبس اک هيلع بحب اف
 ىأ « هنولظت » هلوق نوكيو ؛ هومپفام ىلع ءانب هنع هواقن امناو « عنملاب حرصي مل هنأ ىلع الح دلاخ عنمب هربخآ
 اهنأ اونظ مآ اناث ؟ هليخو هحالس سيبحتب عوطت دقو ضرفلا عنع فيكو « عنعیال وهو عنلا ىلإ هايا متبسنب
 صاخ لقنل جاتح اذهو « سبح ايف هيلع ةاكذال هنأب مالسلاو ةالصلا هيلع مهلعاف اهتميق ةاكزي هوبل اطف ةراجتلا
 یون ناك هنآ اهثلاث . ةراجتا ضورع ىف اهجوآ نلو « ةسبحلا لاومألا نع ةاكزلا طقمأ نا ةجح هبف نوكسف
 ماا جارخ] نيجي نم هلوقب اذعو ن ودهاجا مو هللا لیبس فانصألا دحأ نال هلام نغ ةاكزلا كلم نع اهجارخاب
 . ةاكرلا ف ضورعلا جارخ] ىلع هب ىراخبلا لالدتسا مدقت دقو « ةيعفاشلاك ليجعتلا زج نمو ةيف:لاك ةاكزلا ىف
 زاوج ىلعو « هسبتع دي تحت هؤاقب زوج فقولا نآ و « حالسلاو ناويحلا سيبحت ةيعورشم ىلع دلاخ ةصقب لدتساو
 ديعلا قيقد نا بقعتو . ةينالا نم دحاو فنص ىلإ ةاكرلا فرص یلعو « هیفام قبس دقو ةاكزلا ف ضريرعلا جارخإ
 لمتحم و : لاق « ركذ ام "یش ىلع اهب لالدتسالا ضهني الف « هريغل و ركذ امل ةلمتحع « نيع ةعقاو ةصقلا نأب كلذ عيمج
 "هان لالدتسالا نيعتي الف سيبحتلا كلذ ىلع قلطي نأ دعبي الو « فرضت مدغو اداصر] دلاخ سيبحت ن وکی نأ



 ۳۳۵ ۱۸۷۲ - ۱۹۸ ثيدحلا
 صصص ا ملل سس

 رقفلا دعب ىنغلا ةمعن نم هب هللا معنأ ام ىلع لفاغلا هيبت و « ةاكرلا ةبابجل لاملا مامإلا ثعب ثودحلا یو . ركذ امل

 هسعر ضعب نع مامالا لمحو. كلذ هتيمغ ىف ەك دا وتو بجا و لا عنم نم يلع بتعلاو < هيلع هللا قع موقرل

 باوصل اب معأ ىلاعتو هناحبس هللاو . هب راذتعالا غ غیب ام ةيعرلا ضعب نع راذتعالاوو « هيلع بب ام
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 دیعس ی نع يللا دز نب ءاطع نم باهش نبا نع كلام ان ريخأ فسوي “نب هللا دبع شرم - ۱6۰۹

 لا ۳ 0 7 3 ماطعأف مللي هلا لوسر اولأس راصنألا نم اسان نإ » هنع للا < ىضر یردلن

 دعه

 نو« ا 7 هم فف نمو « کن هرخدآ نلف ريخ نم ید نوک ام ؛ : لاقف ه دنع ام دفن یتح « ماطعأت

0 
 « ربصلا نم عسوأو اريخ ءاطع دحأ ىلمعأ امو « هللا هرس 'ريصتي نمو « ۶لا هنذی نفت نم ےس

 ] ’EY : ىف هفرط a ۹ ثيدملا ]

 نا "یضر ره ىبأ نع رجرعألاو نع دانزلا ىلأ ن هع "تللام انا "فسوب "نب هللا لع اشو بس ۷۰

 فأي نأ نم یخ م ربظ ىلع بلیتحیفلبح کدحا ذخا نأل ءهديب ىسنت ىذلاو » لاق ليي هلا لوسر نأ هنع

 « ةعنم وأ ةاطعأ « ”هلأسيف الجر

 [ ۲۳۷۲ ۰ ۲۰۷۵ ۰۱۸۸۰ : ىف هنارطأ - ۱٤۷۰ ثيدحلا ]

 نع هنع هللا ”ىضر ما هلا نب ربا نع هيبأ نع ماع بهو انث دع سوم اش - ۱

 ول یخ « هجو اهب هللا فكيت اهكيبيف ء ره ىلع بطلا ةر أف ل 3 دحأ ذخأي نأل » لاق إب ها

 ا وطعأ سانلا لأسي نآ نم

 ۱ [۲۳۷۳ 6 ۲۰۷۵ : ىف هافرط - ۱:۷۱ ثيدحلا]

 بیسلا نب ليعسو رب زا ن ةورغ نع یره زا نه او انربخآ لا ديعاندعأ نادبه اوا - ۲

 ۱ "< یناطعاف 2 ىناطعأف هئلأس * 3 " , یناطعأف للي نا "لوسر تلاس» لاق هنع لا < ىضر مزح ن مک نأ

 ۸ سفت رفارشاب 'ءدخأ نمو « هیف 4 كووب سن ةواخسب ه ذخأ نف « ةولح ةرضخ لالا اذه نإ مکعب : لاق

 « هللا لوسر اي: ؛تاقف : يکح لاق . ىلا ديلا نم ثريخ املا “ ديلا . بش الو لک أي ینلاک« هيف هل رابي

 ىلا ًايكمح وعدي هنع هللا "یفر ر ركب وبأ ناکسف . اند قرافآ ىتح ايش لادمب ادحا أزرأ ال ثوحلاب كش ىذلاو :

 ىلإ : هرمع لاقف « ايش هنم بقت / نآ ىبأف هیطمیل ماعد هنع هللا ىضر رع نا 7 م . هنم هلق نأ ایف ءاطعلا

 (دحآ ےک 2 م هذخأي نأ یی ءا اذه نم "هقح هيلع ةضرعأ یآ ميكح ىلع نیمار شعم اي ,کدبشا

 « یون ىتح هلي هللا لوس دعب سانا نم
 [ 144۱ ۳۱۵۳۰ ۲۷۰۰ : ىف هفآرطأ 1499 ثيدحلا ]



 هد زلا باسل - ۲6 ۱ ۳۳۹

 : ثيداحأ ةثالث بابلا ف رکذو « ةينيدلا اصلا ريغ نم ءىش ىف ىأ ( ةلاسلا نع فافعتسالا باب ) هلق
 دبع قيرط نم یود یاسنلا نأ الإ « مژامسآ ىل نيعتي مل ( راصن الا نم اسان نا ) هلوق ۰ ديعس ىلأ ثيدح اهدحأ
 هظفل و كلذ نم ء ىثإ بطوخ ثيدحلا اذه ىوار ديعس ابآ نأ ىلع لدب ام هينأ ا

 ینختسا نم : لاةف ینلمقتساف ٠ تدمقو هتبتأف . ةدب دش ةجاح نم هلأسألل ىنعي "0 ىنلا ىلإ ىأ ىنتحرش » هثيدح قف

 فلات أ لو تعجرف ؛ ةيقوأ نم ريخ ىتقان : تلف . فحلأ دقف ةقوأ هلو لأس نمو ه هيف دازو ثيدحلا « هللا ءانغآ

 . معالا یعلاب الإ ايراصنأ سيل هنکل و « كلذ ضفبب بطوخ نم هنأ مازح نب مب كح ثيدح نم یار طلا دنعو

 هب ادرفنم ءابإ كمنمأو هژخأو هسحآ ىأ ( عنع ا نلف هلو غرف ىأ ءافلا ركب ( دفن ىتح ) هلوق

 ضحلاو « لئاسلا ىلإ راذتءالاو « نيتىم لئاسلا ءاطعإ هيفو . هللا ما ذافنإو ءاخسلا نم هيلع ناك ام هيفو « منع

 نمو » هلوقو « ةلأسم ريغب هقزر هينأي تح ريصلاو هكوت ىلوالا ناك ناو ةجاحلا لاؤسلا زاوج هيفو . ففعتلا ىلع
 ريبزلا ةياوز ىفو « هانعع ماوعلا نب زيبزلاو ةريره ىبأ ثيدح اهناث . « فعتسي : یبمشکلا 2اود ف « ففهتس

 ةباور فو . هيلع قاما ةلالدل فذحو ةربره فأ ثيدح یف دام كلذو « ههجو ام هللا فكيف اعاي 5 ةدايز

 لوق ةرره ىبأ ثيدح لوأ ىف دازو . دحاو ىنعملاو « سانلا لأسي » ريبزلا ثيدح قو « الجر ىنأي » ةربره ىبأ

 نع فنعتلا لع ضحلا هيو < عماسلا سفن ىف ىف هديك أنل هقدصب عوطقم لا *ىثلا ىلع مه ها هبفف هديب یدفن ىذلاو د

 عرشلا رظن ىف ةلأسملا حبق الواو «كلذ ىف ةقشملا بكت داو قزرلا بلط ىف هسفن ءرملا ا بع ناو سل

BEنم لؤسملا ىلع لخدب الو طعب مل اذإ درلا لذ نمو لاؤسلا لذ نم لئاسأ ! يلع لخدب  

 ةردقلا عم لاؤسلا ىف ريخال ذإ لیضفتلا لعفأ ىنعم تسولف « هل ريخ » 4 هوت امأو ؛ لئاس لك ىطعأ نإ هلام ىف ىرضلا

 بسحب هيف ريخلاب دارلا نوكي نأ لمتحو « مارح هلاح اذه نم لاس نأ ةيعفاشلا دنع حصآلاو ‹ باستک الا لع

 نا ) هلوق . مازح نب ميكح ثيدح املا . لعأ هللاو « رش هقشاا ىف وهو اريخ هاطعي ىدلا هتیمسن و لئاسلا داقتعا

 سوفنلا صزحو هيلا ليملاو هيف ةبغرلاب همش ( ةولح ةرضخ ) هلوق . ايندنا دارملا نال ربخلا تنأ ( ةرضخ لاملا اذه

 هيف بوغم ولحلاو « سبايلا ىلإ ةبسنااب هدارفنا ىلع هيف بوغرم رضخالا ناف « ةذلتساا ءارضخلا ةيك افلاب هيلع

 ىأ حاحلا الو هرش ريغب ىأ ( سفن ةواخسب ) هلوق دشأ اعمتجا اذإ امي باجتالاف ؛ ضماحلل ةبسنلاب هدارفنا ىلع

 یلعملا سفن ةواخسب ىأ ىطعملا ىلإ ةبسنلاب نوکی نأ لمتحي_ « ذخالا ىلإ ةبسنلاب اذهو « لاؤس ريغب هذخأ نم "

 الكف « مقسو هب ةلع نم هنال ا ادرک هعوج ىعس ىذلا ىأ (عجشي الو لک أر ىذلاك) هلو ۰ هيطعي ام هحارشنا ىأ

 هل . « ىنغ رهظ نع الإ ةفدصال باب » یف ىفوتسم هياع مالكلا مدقت (اياعلا ديلا) هلو . اهبش دحي ملو قس اقس دادزا لكأ

 قحشال ةياور ىفو « هنم بلطلاب هلام صقنأ ال ىأ ةزمه اهدعب ىازلا حتفو ءارلا ناكسإو ةزمملا حتفب (أزرأ الز
 ىثخ هلال هقحدنأ عم ءاطعلا ذخأ نم مب کج ج عنتما ااو« برعلا ىديأ نمدب تحن كدعب ید ا 5

 اعاو « هيب ءالام ىلإ ا امماهذف هدي ر الام ىلا هسفن هب زواجتتف ذخالا داتعف ايش دم-أ نم لبقي نأ

 قحس) داز(یفوت یح) هو . هقح نم مکعب عنم ىلإ مالا نطاب فرعي ملدحأ هبسنيال نأ دارآ هن الربع هيلع دشا

 الو ناثع الو رعع الو ركب نّآ نم ذخ ام هنأ السم ةورع ن هلأ دمع نب رع قيرط نم هدئ.م ىف هءوهار نا

 امم « دئاوف ميكح ثيدح ىف : ةرخج یآ نبا لاق . ة واعم ةراهإ عم نینس رشعل تام ىح هريغ الو اناويد ةيواعم

 مىأ ا تاج ی اذكب تخس لوقت « اهدهز وه سمالا ةواخس ناف « 3 عم دهزلا عش ر دق هنأ



 ۳۳ ۱۸۱۸-۱۷۳ ثيدحلا

 یریخ لصحي دهزلا نأ نيبتف « قزرلا ىف ةكربلاو دهزلا رجآ لصحم سفنلا 55 عم ذخالا نأ امنو . هيلا تفت

 ءىثلا ىف الإ ةكربلا فرعی ال سانلا نم بلاغأا نال « ةلثمالا نم عماسلا هلقعيال امل لثلا برض هيفو . ةرخالاو ايندلا
 لک أي امن) لك الاف «نودممب ام لثملا مل برضو « ىلاهت هللا قاخ نم قلخ یھ ةكربلا نأ روكذملا لاثملاب نيبف ريثكلا

 نم هب لصحتي امل یه امن إو هنيع ىف ةدئاقلا تسيل لاملا كلذكو « ةدئاف ريغب هقح ىف ءانع ناك ع بشي لو لك أ اذاف عبشيل
 ىفام بااطلل نيبيال نأ مامإلا یغینپ هنأ هيفو . مدملاک هدوجو ناك ةعفنم لیصحت ريغب ءراا دنع رنک اذاف « عفانملا

 هيف و . هتجاح نم هعنل ببس كلذ نأ ليختي الل « عقوملا هل هتظعوم عقتل هتجاح ءاضق دعب الإ ةدسفملا نم هتل أسم
 « راعب سيا ىلعألا لاؤ نأ اضيأ ثيدحلا فو « لعأ هقاو ةعبارلا ىف عنلا زاوجو « اثالث لاؤسلا راركت زاوج

 ىف هبوهار نب قحسا داز دقو . ةكربلاب نورقم باطلا ىف لاجإلا نأ و . هو یکم سیل ثالث دعب لئاسلا در نآ و

 كلذ ببس اضيأ هيفو . « الام شيرق رک أ نمل هنإ و تام نيح تاف , هرخآ ىف یرهزاا نع رمعم قب رط نم هدئسم

 رصقن نأ نظأ تشک ام هللا لوسر اب : مک لا ةف هءاحصأ ىطعأ ام نود مازح نب مک ىطعأ لَم ىنلا نا وهو

 دملا وعر ؟زز « ىضر یتح هدازبسا مث مث هدازف « نينانلا مخا نود ىف

 سفن فارشإ الو ةلأسم_ريغ نم ًائيش هللا ةاطعأ نم باپ - ۱

 [ تايرذلا ۱۹ ] مورحاو لئاسال قح 'مهلاومأ ىفو)

 ربع نب هللا دبع نأ اس نع ٌیرهزا نع سنوي نع ثيل انتدح ريك نب یی اشو - ۳

 هسيلإ رقفأ وه نم هطعأ : لوقأف ءاطملا ینیطعب إب هلا ؛لوسر ناك» لوقي رع تمم : لاق امهنع للا ىضر

 « كف عب الف الامو منَ « لئاس الو فرشُم ريغ تنأو ءىش لالا اذه نم كءاج اذإ « م َذُخ : لاقف « ينم
 1 ۱ 0 ] YI > :ىف هافرط - ۱٤۷۴۳ ثيدحلا ]

 اور ىف (مور او لئاسلا قح ممارمآ ىفو . سفن فارشإ الو ةلأسم ريغ نم ًایش هللا هاطعأ نم باب) هلو

 ريغو لئاسلا ىطعي نم حدم ىلع ۳ الد ةّیج نم بابلا ثیدح اهتقباطمو « شک الل تطقسو , الا دقت لمتسلا

 دا رلا ىف ريسفتلاب للعلا لهأ فلتخا دقو . مولم ريغ اهذخآو ةلوبقم هتیطعف احود« یطعلا تاک اذإو « لئاساا

 رخآ هجو نم متاح ىلأ نا هجرخأو . لاال ىذلا ففعمتملا هنأ باش نبا قيرط نم ىربطلا ىوزف : مورحاب

 ريسفتلا ىلعو « رخآ الاوقآ ةيف جرخأو . هلثم ةداتق نع یرطلا هجرخأو « هلثم رکذف <« هغلب هنأ باهش نبا نع

 لواطت اذإ اذكىلع فرشأ موق نم « هيلع صرح او ءىثلل ضرعتلا ةمجعملاب فارشالاو . ةمجرتلا قبطنت ر یکذلا

 نيديقلا ءافتنا عم هللا ءاطعأ نم ىأ « لبقیلف ط رشلاباوج ريدقتو . كلذل فرش عفترملا ناکسهلا ليقو « هل

 نال لاملا تيب نم ءاطعالا ىف درو ربا ناكنإو مومعلا ظفلب اهدروأو « هب للمال هفذح امو . لبقيلف نيدوكذملا
 . بلق'اب : لاقف سفنلا فارشإ نع دمحأ تلأس دواد وبأ لاق . ناطرشلا ىنتنا اذإ ىنغلل ءاطعلا ىنعم ىف بقفلا ةقدصلا

 قيضي : مرثالا لاقو . اذکپ نالف “ىلا ثعبي هسفن عم لوقي نأ وه : لاقف هنع دمحأ تلأس دمحم نب بوقعی لاقو

 ةبنالا یرهرلا نع بيعش ةءاور ىف داز ( ىنم هيلا رقفأ وه نم هطعأ لوقأف ( هلوق . كلذك ناك اذإ هدرب نآ هيلع

 ركذو « هب قدصتو هلومتف هذخ : لاف « ىنم هيلا رقنأ وه نم هطعأ : تلقف الام ةرم ىناطعأ ىتح د ماکحالا ىف

 ىرابلا حق # ج4 بم
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 نب هللا دبع نأ هريخأ یزملا دبع نب بطیوح نأ ديزي نب بئاسلا ىتريخأ : لاق رخآ ادانسإ ىرهزلا نع هيف بیعش
 نم ةعب رأ هيفف « ةءاحص هقوف نف بئاسلاو . ثيدحلا اذه امف ةصق ركذف هتفالخ ىف رمع ىلع مدق هنأ هريخأ ىدعسلا
 ملاس نع » هيف لاق نکل « نیدانسالاب ىرهزلا نع ثراحلا نب ورمع ةياور نم رسم هجرخأ دقو . قسن ىف ةباحصلا
 ١ رخآ هجو نم اضيأ رلس هجرخأو . رمع نبا دسم نم هلعج « هركذف « رمع ىطعي ناك می هللا لور نأ هيبأ نع

 لاق اذهلو  ةلاملا بیسب رمعل كلي ىنلا ةيطع نا » هيف دازو ىدعاسلا نبا هيف لاق نكل ۰ رمغ نع ىدعسلا نبا نع
 ةبج نم یه تسيلو « مامإلا ایمسقب ىلا لاومالا ىف وه امنو ‹ تاقدصلا ىف ثيدحلا اذه ىنعم سيل ::ىواحطلا

 رقفلا ريغ ىنعمل هاطعأ امن هنال كلذب ضرب مل ىنم هيلا رقفأ وه نم هطعأ رحم لاق الف « قوقحلا نم نكلو رقفلا
 اوفلتخا : ىريطلا لاقو . تاقدصلا نم سيل هنأ ىلع كلذ لدف « هلومتف هذخ » بيعش ةءاور ىف هلوق هديؤيو : لاق
 اذهو « ناك نم انئاك اهوبق ىبأ ةرطع ىطعأ نم لكل بدن وه ليقف ۰ بدن سم هنأ ىلع موعامجإ دعب هذغ هلوق ىف

 لأسي نأ الإ » نئسلا ىف ةرمس ثيدح هديؤب و « ناطلسلاب صوصحم وه ليقو . نيمدقتملا نيطرشلاب ىنعي حجارلا وه
 اذإ ام لع لوح وهو « هرکی لوقي مهضعب و « ناطلسلا نه ةيطعلا لوبق مرحب : لوقپ مهضعب ناكو « ناطاس اذ
 قيقحتااو . لعأ هللاو فاسلا فرصت نم روپشلا وهو عرولا ىلع ةلوحم ةهاركلاو « رئاجلا ناطلسلا نم ةيطعلا تناك
 هيف كش نمو « هتيطع مرحتف امارح هلام نوک لع نمو « هتيطع درت الف الالح هلام نوک لع نم نأ ةلأسملا ىف
 لاق ىلاعت هللا نأب هيف صخر نم جتحاو : رذلملا نبا لاق . لصالاب ذخأ هحابأ نمو « عرولا وهو هدر طايتحالاف
 ذخأ كلذكو « كلذب هلع عم یدوهم دنع هعرد عراشلا نهر دقو ( تحسلا ن ولك | بذكلل نوءامس ) دوهلا ىف
 مامإلل نأ بابلا ثيدح فو . ةدسافلا تالءاعملاو ريزتلاو رفلا نم نم ملاومأ رثك أ نأي معلا عم مهنم ةيزجلا
 بدآلا نم سيل مامإلا ةيطع در نأو « هنم هيلا جوحأ هريغ ناكنإو ارجو كلذل ىأر اذا هتيعد ضعب ىطعي نأ
 ةالا ( هوذغ لوسرا مكانآ امو  یلاعت هلوقل غم لوس رلا نم امس الو

 اراک سان لاس نم باپ - ۲
 هللا دبع نب ةرح تعم لاق راعج ىبأ نب هللا دیبع نع تی انتدح ريكس "نب ىحي اشزو -- ۰۵

 غ سانلا لاس ”لجرلا "لات ام و ا یبلا لاق : لاق هنع للا ىضر رع ن هللا دبع تعم : لاق رع نا

 مل ةعْرم ههجو ىف سیل ةمايقلا موي أب
 اونافتسا تلاذک م انيبف . ِنْذألا فصن قرا ملهي یتح ةمايقلا موي وندن سسشلا نإ » لافز - 8
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 ةلأسملا ف بلا نع اهنع هللا ىضر

 [ ۸۷۱۸ : ق هفزط ۱٤۷١ ثيدحلا]
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 لاؤسلا ةرثك نع یه ىف ةريغملا ثيدح : ديشر نبا لاق « مومذم وپف ىأ (ارثكت سانا لأس نم باب ) هلوق

 مجتب نأ هتداع نم نال هيلع هرثآ امت ]و ‹ بابلا ثيدح نم ةمجرتلا دوصقم ىف حرصأ هيلي ىذلا بابلا ىف هدروأ ىذلا

 لاؤسلا وأ « تاطولغالاکةلکشاا لئاسملا نع یهلا ةريغملا ثيدح ىف لا ؤسلاب دارملا نوكي نأ لاتحال وأ « نخالاب .

 هجرخأ ام وهو « هطرش ىلع سيل ثيدح ىلا كلذ عم راشأو ': لاق ؛هعوقو هركي ام عقي لل امع وأ , ىنعي ال اع

 هبجو ىف اشو ناك هلام ىرثيل سانلا لأس نمو ه هبفو عوفرم ثيدح ءانئأ ىف ةدانج نب یثبح قب رط نم ىذمرتاا

 وه ام ةريره ىبأ نع ةعرز ىفأ قيرط نم لسم حیح ىفو . ىهتنا + شکلف ءاش نمو ”لقيلف ءاش نف « ةمايقلا موب ٠

 « ثيدحلا ءارمج لأي اماف اشکت ساناا لأس نم , هظفل و ىلوأ هيلا راشأ هنوك لاتحاف , ةجرتلا ظفلل قياطم ٠>

 ةينآلا اص نأ ةءازز ف ( رفمج ىلأ نب هللا ديبع نع) هلوق مل جامشحا ريغ نم ريثكلا عمجيل لأي هنأ ىنعملاو 4

 لاقو « ةمطق ىأ ةلمب» اهدعب یازلا نوکسو اه رک یکحو ملا مضي ةعزم ( حل ةعرم ) هلوق ۰ « هللا ديبع انلدح و

 نوكي نأ لمت : داطخما لاق ٠ مضاا نيثدحلا نع هظفح أ یذلاو « یازلاو ملا حتفب میضعب هطیض : نيتلا نآ

 نم ةيانما عضاوم ىف ةيوقعلا ةلكاشمل هم طقسي ینح هجو ىف بذعب وأ « هاج الو هل ردق ال اطقاس ىتأي هنأ دارملا .

 ٠ ینا هب فرعي ىذلا هراعش كلذ نوک. ہف هلک مظع هبجوو عیب هلأ وأ « لاؤسلاب هبجو لذأ هنوكل ءاضعالا

 اعوفرم ورم نب دوعسم ثیدح نم رازبلاو یاربطلا هجرخآ ام هد وب دقو « هرهاظ نع ثبدحلا فرص لوالاو

 ىف سیا هنأ هانعم : ۃرج ىبأ نبا لاقو « هجو هللا دنع هل نوكي الف هبجو قلخي ىتح ىنغ وهو لاسی دملا لازب ال »

 هيف رسلا نأ ىلاو « هرهاظ ىلع هل ىلا بليملا لامو . محللا نم هيف ام وه هجولا نسح نآل « *یش نسحلا نم هبجو

 نم هب دارلاو : لاق « هريغ نم شک أ هل سمشلا ةيذأ تناك ههجوب محل ال ءاج اذاف « ةمايقلا موب وندت سمشلا نأ

 اذهب و ۰ ىبتنا هيلع بقاعي الف هل حایم كلذف رطضم وهو لأس نم امأو « ةقدصلا هل لح ال ینغ وهو ارثكت لس

 ثيدحلا ظفل : ةيشاحلا ىف ريذملا نبا لاق « ثيدحلا اذه بقع ةعافشلا ثيدح نم فرطلا اذه دار | ةيسائم ربظت

 دهشت ام ىلع هيلع دعوتملا ناك امل نكل « رهاظ ام منيب قرفلاو ءارثكت لأس نل ةجرتلاو « لاؤسلا ريثكن مذ ىلع لاد

 ٠ هلام شکیل لأسي نم ىلع ثيدحلا ىراخبلا لات حابم ةجاحلا ىذ لاؤس نأو ىنغ ی لئاسلا وه دعاوقلا ه

 مدآ نيب هنودصقي نم رکذ ليوطلا ةع افشلا ثيدح ىف قاقرلا ىف ىنأيسو « راصتخا هبف اذه ( یسوع مث مداب ) هلوق

ءافشلا ثيدج ىف ام ةيقب ىلع مالكلا اذكو < هلي دمو یسوم نيبو ىموهد
 دازو ) هلوق ۰ حرشلا ىلا جاتح ام ة

 مع وأو فلخ مزج اذطو « رثكالا ةياور نم « اص نبا » هلوق طقو « رذ یآ دنع اذك ( حاص نب هللا ديع

 نب هللا دبعو ريكب نب ىحي نع یزارلا ةعرز ىنأ قيرط نم هدنم نبال « نامالا » ىف هانیور دقو < حلاص نبأ هنأب

 هدحو خاص نب هللا ذبع قيرط نم الوصوم هاور دقو « اص نب هللا دبع » ظفلب هقاسو « ثيللا نع اعيمج خاص

 نم « نام الا تانک ی ود ناو بیعش نب بلطم نع طسوالا ىف یقارطلاو ىناغصلا قع) نب دمحم نع رازبلا

 بحاصب تسل لوقف : منآپ اوئافتسا  هلوق دعب دازو هرکزف حلاص نب هللا دبع نع مهتئالث نايثع نب ىحي قيرط

 + اهنا هد نا ةجرخأ ثيللا سع محلا دبع نب هللا ديع ةدايزلا هذه ىلع اص نب هللأ ديع عباتو « كلذ

 ىلا ىمظعلا ةعافششلا وه دومحا ماقملاو « ىلاعت هللا یلا.برقلا نع زاجم وه وأ , ةئجلا باب ىآ ( بابلا ةقلع ) هلق

 يشحلا لهأ عمجا لهأب دارلاو « مهیاسح نم غارفلاو مهيب ءاضقلا لاوهأ نم فقوملا لهأ ةحارإ یهو بت صتخا
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 . ىلاعت هللا ءاش نأ ناحبس ةدوس ريسفت ىف دومحا ماقملا ىلع مالكلا ةيقب ىقأيسو « ماك سانلا هيف عمحب موي هنال

 نايفس نب بوقعد هلصو دقو «دسأ نا وهو 2 ةحوتفملا ماللا ديدشتو ةلمهاا حتفو ملا مضب ( ىلعم لاقو ) هلو

 « كلذ ىف هيبأ عم سعنب هللا درع نب ةزمخح ةضق هيفو « مل ةعرم » هثيدح رخآو « قببلا هقيرط نمو « هنع هخ رات ىف

 مجعم د ف اضيأ هان ورو « ةدابزلا نود ثيدحلا نم لوالا قشلا ىف ىأ «ةلأسملا ىف » هلوقب فئضلا هدق اذطو

 صّتخ ديعولا اذه نأ ثيدحلا اذه ىو « هب دسآ نب ىلعم نع ىلع نب نادح اا دح لاق « ینارعالا نب دیعس ىنأ

 ىفأ نا هلاق معي « سانلا » ظفا نال سا ریغ لاؤس زاوج هلم ذخؤيو « هنم كلذ ردن نم ال لاؤسلا رثك أ نم

 ه*در ول هدأ لسلا بقاعي الكل امد لأب جاتحا اذا ناك هنأ نيل اصلا ضعب نع کو ۰ ةرج

 ( فال سانلا نولأسي ال ) [ ةرقبلا ۲۷۳ ] ىلاعت هللا لوق ساپ - ۳

 6 هينا "ینغ دم الود قلم وبلا لوقو « ىنالا کو
 ب 0 ال ۱ 4 2

 [ ةرقبلا ۲۷۳ ] ( ےلع هب ها ناف  هلوق ىلإ هللا لیبس ىف اورمه>1 نيذلا ءارقفلل )

 ۱ ت 95 و ۶ یک زا ا

 هنع "هل ضر ةربره ابأ تعم لاق دايز ”نب دع یتربخآ .ةبش انت دح لاپنم ن جاحح اشو - ۹
 ل ۴ ۱ ۱ 4 24 هو r2 ت

 « ییحتسیو ینغ هل سيل ىذلا نيكسلا نكس و « نادلک لاو ةلك الا دارت ىذلا نيكسملا سبل » لاق هلي ئنلا نه

 [ 46۳۹۰۱۱۷۹٩ : ىف هافرط - ۱۸۷۲ ثيدحلا ]

 نع عوشأ نبا نع وأ ذحلا داغ انثدح ةع ن ليعامسإ تک نون مارا 0 بوقهب شرع هس ۷۷

 ۰ ی 7 7 2 ا ۶ 2-6
 نم "هتس ءىشب ىلإ بتکا نأ ةبعش نب ةربفلا ىلا ا بتک » لاق ةبعش نب ةريغلا بناک ین دح ّىعشلا

 ءلالا ةعاضاو « لافو لیق : الت کل درک ا نإ : لوقب لي "یبا تعم : هيلإ بتکف . هللا ون

 « لا ولا ةرث ۳

 نع ناسيك نب باص نع هيبأ نع مهار "نب بوق انت دح ةىرهزلا ربط ”نب دمم اشم - ۷۸

 كرف لاق « مهيف سلاج انأو المهر ب نا ”لوسر ىطعأ لاق هيب أ نع دعس نب ساع ىنربخأ لاق بارم نا

 95 0 0 ۰ هلل 1 ۳ 5-5 ل 00 2 ۰ ب

 نع كلام : "تلقف هنرراسف هب للا لوسر ىلإ ؛تمقف - ىلإ مهبجعا وهو - هطمي مل الجر مهنم ا هل ”لوسر
 1 5 - 4a 3 ۰. ¿ج 5-6

 « هللا لوسر اي : ”تلقف هيف عا ام ینبلغ < : الیلق تکسف لاق . سم وأ : لاق . ًانمؤم هارال ىلإ هللاو « نالف

 رم < . سا 8 ۳ ۳ +4 ۰ ۳ 00 ص

 : تاق هيف ”لعأ ام ینجلغ م . اليلق تكف لاق . اندم أ : لاف . انمؤم هار ال ىلإ هللاو « نالف نع كلام

 مر - 4 1 ۰ 5 ۰. و ۲ 2 لح هر

 بح هثريغو لج رلا ىطعأل ىلإ . اسم وأ : لاق . ًاتموم هارال ىلإ لاو « نالف نع كلام هللا "لوسراپ

 ىبأ هتسمس : لاق هنأ دم نب ليعامسإ نع حلاص نغ هیبآ نعو . « ههجو ىلع رانلا قنا نعال



 ۳۱ ۱ ۱٤۷٩ - ۱٤۸۰ ثيدحلا

 ه۶ a را 7 ۳ - 5
 0 دهس یا لبقا : لاق مث ینتکو قلع نب عج هديب يَ للا وسر برضف » هثيدح ىف لاقف اذهب تاب

 ريغ لف ناك اذإ ”لجرلا بک أ : 4 اک ) . اوبلق : ( اويكبكف ) هلا دبع وبأ لاق . « لجراا طعأل ىنإ

 انآ ةتيبكو « ههجرو هللا هّبك : تاق ۶ لا عفو اذاق « دحأ ىلع عقاو

نع دان زلا ىلأ نع كلام ىنثدح لاق هلا دبع نب ليعامسإ اش - ۱۹۷۹
 "یضر ةر ره ىبأ نع جرعألا 

 ی 7 OE 7 و 2 3 1

 « ناترملاو ةرئلاو ناتمقللاو ةفللا هدر سانلا ىلع فولط ىذلا نيكسملا سيل » لاق يلو هللا لوسر نأ هنع لا

 « سان لای ”موقي الو « هيلع 'قّدصتيف هب نطفي الو « هينغب“ نخ دی ال ىذلا نیکسلا نكملو

لاص و ان دح ”شمعألا ارج ىبأ ان دح ثايغ نب صفح ن رع اسم - ۰
 ةريره یا نع ح

 یتادصتیو لك ايف عییف بطتحيف - للا ىلإ لاق ُهبدحأ - ودغي من *لبح کدحآ ذخار نأ » لاق كلي ها نع

 مع نبا كردأ دق وهو « یره زا نم ريك أ ناسيك "نب اص : هللا دبع وأ لاق . « سانلا لأب نأ نم هل زبخ

نلا لوقو ؟ ىنذلا مو € افاحلا سانلا نولأسي ال ) لجو زع هللا لوق باب ) هلوق
 « هينغي ىنغ دحب ال » مقل ى

وقو : لوقي هن أكو « ینغلا كو » ةمجرتلا ىف هلوقل اريسفت ةبالا
 یفلا ردقل نايم « هینغب ىنغ دحي الو » وب ىنلا ل

 « ىنغ ومف ابفالخم ناك نمو ىنغب سیاف كلذ كن اك نم ىأ « ةفصلا هذ نيفوصوملا ءارقفال ةقدصلا لعج ىلاعت هللا نال

تسی ال ) هلوقب ءارقفلا هثا فصول ینغلا نادجو مدع لاژسلا طرش نأ هلصاف
 . نم ذإ €( ضدالا ىف اب رض نومیاع

ارملاو )2 ینغلا نم عونل دجاو وپف اپف ارض عاطتسا
 هب لاغتشالا منم یآ دابجلا مثرصح نذلا اورصحآ نيذلاب د

ضو هلوأ حتفب رحب طيح لك : ةيلع نبا لاق « بسكدلا نع هب مطاغتشال - ةراجتلا ىأ - ضرالا ىف برضلا نم
 م

 هر دقت فوذحع قلعتي ءارقفللو , هب طاحاک ,راا لمحت ىأ داصلا رسنكو ةانثملا مطب رصح ةعنا لا راذعالاو « داصلا

 لمتحف اعرص اثیدح هيف رکذب لف « ىنغلا كو » ةمجرتاا ف فنصملا لوق امأو . ىهتنا ءالؤهل هركذ مدقملا قافنالا

لوق نم دارلا دافتسي نأ لمتحو ؛ هطرش ىلع "یش هيف درب هنآ لا راشآ هنأ
 دج ال ىذلا » ةريره ىبأ ثيدح ىف ه

 ىذمرتلا هجرخآ ام هيف درو دقو . ابنغ ناككلذ دجو نف « هتجاح نم امفوم عقب اًئيش دحي ال هانعم ناف « هبنغب ىنغ

سانلا لأس نم » اعوفرم دوعسم نا ثيدح نم هريغو
 ۰ شو هبجو ىف هتلأسو ةمايقلا موب ءاج هينغي ام هلو 

هذلا نم اهتدبق وأ امهرد نوسمخ : لاق ؟ هغي امو هللا لوسر اب : ليق
 فبعض رهو ريبج نب مكح هدانسا فو « ب

-. 
۰ 

 : هل ليقف مكح نع ىروثلا نايفس هب ثدحو « ثيدحلا اذه لجأ نم ةبعش هيف ملک دقو
 ‹ هنع ثدح ال ةبعش نإ

 نجرلا دبع نب دمج نع نمحرلا دبع وبأ ديبز هب ىنثدح دقل : لاق
 ۰ اضيأ ىذمرتلا هجرخآ مكح خيش ىنمي ديزي نب

ز ةءاور نأ ىلع اهريغو « لالخلا للع » ىف دحأ صنو
 دنع سم ايبرق ديعس ىلأ ثيدح مدقت دقو « ةفوقوم ديب

 وهف » ظفلب هجي ىف نابح نبا هجرخأ دقو  فحلأ دقف ةيقوأ هلو لأس نم ه هيفو « فافعتسالا باب » ىف اسلا

 راسي نب ءاطع نعو « فحلملا وف ١ ظفلب یاسنلا دنع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع نع بابلا فو « فحلم

أس دقف ادع وأ ةيقوأ هلو کنم لأس نم » هيف لاق عوفرم ثيدح ءانثأ يف ةبحص هل ديرأ یب نم لجر نع
  فاحلا ل



 ةاكزلا باتک - 4 مع

 نم شکتسپ اف هماغي ام هدنعو لأس نمد ی هللا لوسر لاق لاق ةيلظنحلا نب لبن نعو « دواد وبأ هجرخأ

 « نابح نبا هححصو اضيأ دواد وبأ هجرخأ « هيشعيو هيدغي ام ردق لاق ؟ هينغي امو هللا لوسد اب : اولاقف . دالا

 . قعاو دحأو كراملا ناو ىروثلاك انب اد ضعب دنع اذه ىلع لمعا و : دوعسم نبا ثيدح ىف ىذمرتلا لاق

 وهو ؛ ةاكرلا نم ذخأي نأ هلف جات وهو شك أ وأ امهرد نوم هدنع ناك اذا : اولاقف كلذ ىف موق عسوو : لاق
 فلآلا هینذپ الو بسکملا عم مهردلاب اماغ لجرلا نوكي دق : ىعفاشلا لاقو یبتنا ملعلا لهأ نم هريغو ىعفاشلا لوق

 مرحيف ابا هل كلم نم ىنغلا نإ : ةفماح ىبأ لوق اهدحأ : ىرخأ بهاذم ةلأسملا قو . هلايع ةرثكو هسفن ین هفحض عم

 لع درف مهن اينغأ نم دخت د هل مب ىنلا لوتو نیلا ىلا ذاعم ثعب ىف سابع نبا تیدح جتحاو « ةاكرلا ذخأ هيلع
 .هيدغب أم دجو نمد هد نأ من ۰ « ىنغل ةندصلا لحت ال » لاق دقو ىنغلاب هنم ةاكرلا ذخؤت نم فصوف « ممنارقف

 ءادغ دج ال نم هبجو : لاق نم مهنمو 2 مهضعب نع ىا طخلا هح ةيلظنحلا نب لهس ثيدح رهاظ ىلع « هيشعيو

 ىلأ ثيدح رهاظ ىلع مالس نب ديبع ىبأ لوق وهو ٠ امهرد نوب رأ هدح نأ املا . تاقوالا مئاد ىلع ءاشع الو
 ثيدحلا نمضت دقو ( افاحلل سانلا نولأسي ال إل هلوت كلذ حت هنال یراخبلا فرصت نم رهاظلا وهو « ديعس

 ثبدح اهوآ : ثيداحأ ةعب رآ بابلا ف فصلا دروآ م فاز لأس دن ردقا اذه هد عو لأس نع نأ روكذملا

 الا ةلق نم هنأ كف لاق ی وطرقلا هلاق نوكسلا نم ليعفم نيكسااو « نيقب رظ نم هدروأ نيكساا زكذ ىف ةريره ىفأ
 ٠ مضلاب ( ناتک لاو ةلكألا ) هلوق . بار اب قصال ىأ ( ةبرتم اذ انیکس وأ ) ىلاعت لاق اذلو هتاكرح تنكس

 ۱ فوط ىذلا » هف دازو نان رثلاو ةرملاو ناتمقللاو ةءقألا ١ بابلا رخآ ةيثآلا جرعألا ةياور ىف ام هديؤيو ۱ امهف ٠

 ةياور ىف داز ( ین هل سا هلق: ءاشعلاو . ادغلا نم ةرلا حتفا اب و ةمقللا مضلاب ةلك لا ةفللا لهأ لاق « سانلا ىلع

 ثیح هب ی نأ ءسل راها لوصح نم مزاب ال ذأ م Ns « هشخب ینغ جرعألا

 لامت هل ارتک اذهو "* رانيلا لصأ دوجو عم هينغي هنأب دیقلا راسیلا قن ىنعملا نأكو «٠ رخآ ءیش لا جاتحم ال
 هلو یم مشكلا اور یو « هب ن رطفب الو » جرعالا ةاور ىف داز ( یحتید) هلوق ٠ اناا سانلا نولأسي ال و

 ؛ ىنغ هل سبل » ل ؛ لأسيو قدصت بصنب وهو « یانلا لأسيف موقي الو « هيلع قذصتيف

 ۰ .قيرطلا هاله نم : شک ةجرتلا هذم اهقاعت ررظی ةر ره ىلأ نع ىرخأ قرط نم ريسفتلا ف فمما هدروأ دقو

 ۱ قدا هيف "عقد اذک افا] سالا نولأ-ي ال : هلوق ىنعي تنش نإ اؤرقا ۰ ففعتي ىذلا نيكسسملا اإ » كانه هظفلو

 اهن . هریسفآ یف ىف متاح ىبأ نبا ةدايزب (» هيف عقو كلذكو < امن ود هجولا اذهب دعاو ايي را دقو « یعب

 نب وربع نب ديعس وهو « عوشألا نبا ینپمشکلا ةاور ىف دمحأ دازو ةءجعملا نيشلاب عوشأ نباو ةريغملا ثيدح
 غض ومو ءلالا و ىومشكلا ةياود ىف ( لاومألا ةعاضاو ) هلوق ۰ دارو وه ةديغملا بتاكو هد بسا عوشألا

 لاؤسلا دارملا نوكي نأ لمتحو « سال لاؤس ىراخبلا هنم مهف ؛ ني_آلا نا لاق ؛ لاؤسلا ةرثكو » هلوق هنم ةج تل

 معألا ىنعملا ىلع هلمحو : تاق . , مكةكرت ام ینودذ د قلي لاق كلذلو « هب لئاسا ةجاح ال اع وأ « تالکشلا نع

 7 بدالا باتک ىف قأيو ۰ ةالصلا باتک ىف هحرش ضعب ىضم دقو . كلذ عم ىراخيلا دارم مسد لو

 يف هلوق هم ةجرتلا عضومو « نیدانساب هدروآ صاقو فآ نب دعس ثيدح املا . ىلاهت هللا ءاش نإ یفوتسم قاقرلا ٠

 ررحیلو لمأتيلف « فیرحتو صقن مالکسلا قو « انيديأب نیذللا نيلصالا يف اذک (۱)



 E ۱ ۱ ا ۱4۷1-۱4۸۱ ثيدحلا

 « نامی لا باتک ىف یتوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « دعس ىأ لبفأ : لاق مث نتکو قنع نيب عمه ةيناثلا ةياورلا

 ٠ ؟ةضراعملا هذج الابق یاب اقتأ ىأ ردصم هنأ ىلع « دمس ىأ الابقا » لس دنع عقوو « لوبقلاب وأ لابقالاب مآ ةنأو

 . حدف لاؤسلا كرت هل عوفشلا نأ ةبج نم نوكي نأ لمتحيو « ةلأملا ىف هيلع هحاحلا هنم هرك مل هنأب رمدي هقايسو

 نع قاواحلا نسملا نع للم هجرخآ اذكو « لوالا دانسالا لغ فوطع» وه ( خاص نع هيبأ نعو ) هلوق

 ی هيلا ةراش لا تمدقت ( لا اوبكبكف ) هلوق ۰ فنصلا وه (هللا دبع وبآ ) هلوق . دعس نب مهاربإ نب بوقعي

 هلوقو . نآرقلا فام ثيدحلا ىف ام قفاو اذا ةيبرغلا ةظفللا ريسفت دارنا ىف هتداع ىلع فنصلا ىرجو « ناعالا

 یالثلا ناك ثيح رداونلا نم ةملكلا هذه نأ ضرغلاو « ايدمتم ناك اذا ىأ (عقو اذا) و امزال ىأ ( عقاو ديغ)

 نب حلاص ) هلق . ةروريصا بك أ فاأ نوكي نأ زوج و ليق « ةيفيرصتلا ةدعا-ةلا سكع امزال هيف ديزملاو ايدمتم

 ناو دمحأ نع ءاج اذه لثمو « نسلا ىف ىنعي ( ىرهزلا نم ربك أ ) ےل .٠ نیدانسالا ىف روكذملا ىنعي ( ناسيك

 a ES هل aR ین ع

 هرع رادقم ىف مك احلا ركذو ١ ابايق ليقو ةثامو نيعب رأ ةنس تاف ناسيك نب خاص امأو < عبدآ ةنسس لیقو ةئامو

OIحيحصلاو هل هرقل ی فاتخف ىرهزلا امأو . هنم غامسلا كردأ ىنعي « رمع نبا كردأ » هلوقو . هيلع هوبقعت  

 تبث رمع نیا نم امبعمس هنأ هنع رمعم ةباور ىف عقو ناذللا ناثيدحلاو « هنع ملاس هنبا نع یورپ امل او هقلي مل هنأ

 دقو ؛ باست كالا حدمو لاؤسلا مذ ىلع لادلا ةر ره ىلأ ثيدح اهعباد . 9 هللاو هريغ ةياور ىف امهنیب ملاس ركذ

 نع ةفعلا عم دمحت امن ةنکسلا نأ لوألا ثيدحلا فو , هلأ ملا نع فافعتسالا باب » ىف فوت هيلع مالكلا مدقت

 ىرحتي نأو ؛ ةقدصلا عضول داشرالا نسحو ۰ لاوحالا لک ىف ءايحلا بارحتسا هيفو ؛ ةجاحلا ىلع یصلاو لاؤسلا

 نيكسملا نأو ؛نیکساا نم الاح أوسأ ريقفلا نإ : لوقب نمل ةلالد هيفو . حاحلإلا نود ففعتلا هتفص نميف ابعضو "

 تناكف ةنيفسلا امآ إل ىلاعت هلوق هديؤيو « همجوت مدقت اک هل ءیش ال ىنلا ريقفلاو ٠ هیفکی ال هنكل ءىش هل ىذلا

 ثيدحلا لهأ روپجو ىعفاششلا لوق اذهو , امف ن ىلمعي ةف مل نأ عم نيك اسم ماف ( رحبلا ىف نوامعي نيك اسل

 . مساقلا نبا لوق اذهو « ءاوس امه : نورخآ لاقو « ريقفلا نم الاح أو سأ نیکسلا : اولاقف نورخآ سکعو. هقفلاو

 نم نيكسملا نأ اضيأ هرماظو « لاطب نبا هاکح لأي ال ىذلا نیکسلاو لأي یذلا ريقفلا لیقو « كلام باعصأو

 لصأ ینن دارلا سيلو لماکلا نيكسملا هانعم : لاطب نبا لاق نکل « لاؤسلا ىف فا الا مدعو ففعتلاب فصتا

 اذكو بالا ( ربلا سيل ) امت هلوقو « ثيدحلا « سافملا نم نوردتأ » هلوقك ىه لب , فا"وطلا نع ةنکسلا

 ملعأ هللاو . دحاو ريغو ىطرقلا هدرق

 را صرخ یاب - ۱ ٤
أ نع یدعاسلا سابع نع ی ن ور نع ٌبيهو 505 راک ن لبش ازم - ۸۱

 دیه ىل

 با لاقف «اط ةقيدَح ىف ةأرسأ اذإ ئرقلا یداو ءاج الذ « كوم ةوزغ لب هو عم انوع » لاق یدعاسلا

 هل وب انيتأ امف . اهنم جا رخ ام یوحآ : اهل لاقف < قشوأ ةرشع هاب نا لور مرر ار رشا : هباصأل

 )١( ضايرلا:ةطوطخم و ٠ ايش ۰



١4 tfةاكزلا باک -  
 میر تبهو « اهانلقمف « "هلی رعب ةعم ناك نمو ؛ دحا نموقي الف « ةديدش مر ةليللا بهمس اهنإ اأ ::لاق ۰ س 9 9 ن ۳ ی واع ل 7 2 ٤ 1ء
 . مرحبب هل بتکو . ادب هاسكو « ءاضیب ةلغب لب ئن هلی كلم ىدهأو . ءىط لب هتل ”لجر ماقف ةديدش 2 ۳ 0 و < و . 0 و 4

INA biا ح  iىبلا لا ۰ هلو لا لوسر صرخ سوا ° رع : تلاق ؟ كتقيدَ- ءاج م : ةأرلل لاق ىرآلا ىداو ىباامأف 2 5 ۳, جا  

  اهانمم لک راكب نیا لاق - الف . لّحبتيلف ىعم لجمتي نأ کنم دارأ ف . ةنيدلا ىلا جم ىلإ : هلي
 رود ربع رخ الأ . نو ان ری اذه : لاق ًادحأ ئأر الف « ةباط هذه : لاق ةنيدملا ىلع فرشأ
 ثراحلا ین رود وأ ةدعاس ىنب زود "م « لہتشأالا دبع ىنب رود مت «راجنلا ىنب هود : لاق . لب : اولاق ؟ راصنألا
 « ًاريخ ىنعي راصنألا رود "لک ىفو «_جّرزالا نبا

 [ 415[ < ۷ : ىف هفارطآ - ۱4۸۱ثیدما ]

 « ةدعاس ین "مث ثراحلا ىنب راد "مند ورع ین دح لالب نب ناملس لاقو -- ۲
 ان ليج "دحا » لاق مس ثونلا نع هيبأ نع سابع نع ةيزغ نب ةرام نع ديعس نب دعس نع نایلس لاقو رو ۳ ۰ -ی 2 - 1 7 ۶ و و

 ةقيدح لقي ل طئاح هيلع نكي ملامو « ةقيدَح وهف طئاح هيلع ناتسپ لك: للا دبع وبأ لاق .« هو
 ةلمبم اهدعب ءارلا نوکسب و اهردك ىكحو ةمجعملا حتفب صرخلاو . هتیعورشم ىأ ( رآلا صرخ باب ) هلو

 نم تكردأ اذإ راملا نأ ه راسفت نآ معلا لهأ ضعءب نع ىذمرتلا ىح ‹ ارم بطرلا نم لخنلا ىلع ام رزح وه

 . یهنا رشعلا مهنه ذخأ ذاذجلا تقو ءاج اذاف , راقلا نيبو مهب لو ملم هتل رشعلا غلبم رظنی و هيصحيف ارت اذكو اذكو اييبز اذكو اذك اذه نم جرخم : لوقيف رظني اصراخ ناطلسلا ثعب ةاکرلا هيف بحت امم بنعلاو بطرلا
 نال ‹ ءارقفلاو ناریماو لهآلا راثيإو اهوهز نم عسيبلاو اهنم لوانتلا ىف داما بابرأ ىلع ةعسوتلا صرخلا ةدئافو
 افي وخت لعفي ناك ا٤ ] : مهضعب لاقو « صرخلا ىأرلا باحصأ رکنآ : ىباطخلا لاقو . قخيال اقییضت ابنم مهعنم ىف
 ىباطخلا هبقعت و . راهقلاو ابرلا ميرحت لبق زوج ناك وأ « رورغو نيمخت هنال کیا هب مزليل ال اون وخ المل نیعرا زملل
 لو « مدع نف رمعو ركب وبأ مث تام ىتح إب ىنلا ةايح ىف هب لمصر او « مدقتم رمیلاو ابرلا میرحت ناب
 وه لب « كلذك سیلف رورغو نيمخت هنإل مطوق امأو : لاق « ىعدلا نع الإ هكر نيمباتلا نم الو مهنم دحأ نع لقني
 فا مهنم موق نع ديبع وبأ ىجو . ريداقملا نم عون وه ىذلا صرخلاب هک ارد و را رادقم ةفرعم ىف داهتجا
 هريغ نوک نم مزلي ال ةنأب هبقعتو < هريغ هل قفوي ال ام باوصلا نم قفوب ناك هن رب ىنلاب اصاخ ناك صرخلا
 ددسي هنأ لعب امف الإ عابتالا هيلع بحي ال ءرملا ناك ولو ةيصوصخلا كلذب تيت نأ ءاوس هل ددسي ناک ا ددسي ال
 لتعاو « مع هللاو هنامز ف صارخلا ماب ىنلا لاسداب اضيأ ةجحلا هذه درتو « عابتالا طقسل ءايبن لا ديد سنك هيف
 بيجأو « هل لدي ملام الدب ًاذوخأم ابحاص نم ذخؤي ام نوكيف اهفلتتف ةفآ ةرمثلا لصح نأ زوحي هناب ىواحطلا
 نأ علا هنع ظفح نم عمجأ : رذنلا نبا لاق ٠ صرخلا دعب فلت ام لاومألا بابرآ نوئمضي ال هب نيلئاقلا نأب
 نع رخآ هجو نم لو ٤ قزالا وه ( یی نب ور نع ) هلوق . نامض الف ذاذجلا لبق ةحئاج هتباصأ اذإ صورا
 نع دواد ىنأ ةياور ىف عقوو « دعس نب لهس نبا يه ( یدعابلا سابع نع ) هٍلوق . یجب نب ورمع ا دح بهو
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 نعرخآ هجو نم ىليعامسالا باور ىو ؛ دعس نب لهس نبا ىنعي یدعاسلا سايعلا نع هف ىراخيلا خيشراكب نب لوس

 . ىزاغملا ىف ابحرش قيس ( كوبت ةوزغ) هلو ٠ یدعاساا لوس نب سابع ا دح یح نب ورع انثدح ببهو

 لوقرق نا برغأو ۰ عوببلا ف اهركحذ فامس ماشلاو ةن دملا نيب ةع دق 2:؛دم یھ ( یرقلا یداو ٠ ءاج الف ) هلوق

 طرشب نكل ةركنلاب ءادتبالا زاوج ىلع هب لدتسا ( اهل ةقيدح ىف ةأرما اذإ ) هلوق ٠ ةنيدملا لامعأ نم ام : لاقف

 ةرکبنل اب نرتقا ولف « ةدئاف صحت مل اذإ لب « قالطالا ىلع ةضهلا ةركنلاب ءادتبالا عنتم ال : كلام نبا لاق ٠ ةدافإلا

 نب ناعاس باور ف عقوو ٠ خلا قيرطلا ىف عبس اذاف تقلطنا وع أم ءادنب الا زاج ةدئافلا ام لصحت ةنیرق ةضحم ا

 1 اوصرخا ) هلوق . قرطلا نم ءىش ىف ابا ىلع فقأ و ةأما ةةيدح ىلع انيتافد ملسم دنع ی نب ورم نع لالب

 فالس ةياود ف ( صرخو ) هلو . مهنم صرخ نم ءامسأ ىلع فقأ لو ء انصر د ناملس داز « ءارلا من

 هللا ءاش نإ كيلا عجرن ینح اهصحا » ناماس ةياور ىفو « اهلیک ددع ىظفحأ ىأ ( یعحأ) هلوق . ابصرخو »

 بهتس ) هو . ىصحلاب ددعلا نوطبضي !وناكف ةباتنکلا نونسحم ال اوناک ملال ىصحلاب ددملا ءاصحإلا لصأو « ىلاعت

 ( هلقعيلف ) هلوق . « کنم دحأ امف مقي الف » ناملس ةباور ىف ( دحأ نموقي الف ) هلوق ٠ «مكملع » ناملس داز ( ةليللا
 نب هللا دبع نع ىزاغملا ىف قسا نبا ةياور یو « هلاقع دشلف ١ ناماس ةياور یو « لبحلا وهو لاقعلاب اهدشإ ىأ

 لجد ماقف ) هلوق . « هل بحاص هعمو الإ ةلباا کنم دحأ نج رخ الو » لوس نب سابع نع مزح نب ركب ىبأ

 امف م ؛ لو » بيهو نع نافع قب رط نم لیعاتالا ةاور قو « ىلع ىلبحي » ىن شكلا ةياور ىف ( یط لی هما اف

 2 الإ مرا ام سانلا لعفف د هظفا و قع] نا ةءاور هتنب رظن هبفو « ىلع لبي امهتقلأ نيلجر ريغ دحأ

 امأو « هبهذم ىلع قنخ هناف هتجاحل بهذ ىذلا اماف « هل ريعب بلط ىف رخآ جرخ و هتجال امهدحآ جرخ ةدعاس یب
 جرخم نأ مكمنأ ملأ : لاقف لي هلا لوسر ربخاف « یط لبحي هتح_ط یتح حيرلا هتلهح اف هريعب بلط ىف بهذ ىذلا

 نيح ب هللا لوسد ىلا لصو هناف رخالا امأو « یفشف هبهذم ىلع بيصأ ىذلل اعد مث . هل بحاص هعمو الإ لجر

 ءأجأ» نيروكذملا نيلبجلا مساو « هلزنت ةروك ذلا ةليبقلا تناك ىذلا ناکسلا ىلع ىلبحب دارلاو « كوبت نم مدق

 لاقيو « نارومشم اهو ؛« «ىلس» و اصع نزوب نوكسف زمهت ال دقو رق نزو ةزمه امهدعب نيدح وفم مجو ةزمجب

 « ادع عفو اهركذ كرت نظأو نیدوک ذلا نياجرلا مسا ىلع فقأ لو . قیلاماا نم ةأرماو لجر مساب اي اههنإ

 یمتکتسا هنكل و نياجرلا ىعس لپس نب سابملا نأ هثدح ركب یآ نإ هللا دبع نأ قع) نبا ثيدح رخآ ىف عقو دقف

 مال اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةرمهلا حتفب ( ةليأ كلم ىدهأو ) هلو ۰ ۱ امسي نأ هللا دبع ىبأو : لاق اهايأ

 لاسم دنع ناماس ةياور ىف عقوو « « ندلاو ىرقلا ىف ةعمجا باب ه ىف اهركذ مدع رحبلا لحاسإ ة« دق ةدلب ةحوتفم
 قع] نبا ىزاغم ىفو « ءاضبب ةلغب هل ىدهأو باتك لب لب هللا لوسر ىلا ةليأ بحاص ءالعلا نا لوسر ءاجو د

 « ةيزجلا هاطعأو لس هللا لوسر حلاصف ةليأ بحاص ةبور نب انحوب هاتأ كوبت ىلا ب هللا لوسد ىنا الو »

  همآ مسا ءایلعلا لملف < هبآ مساو ها كلذ نم ديفتساف ۰ ىلع ثيدح ا مهار | هاور اذکو

 ةلسغبلا 7 و « ةدحوم اهدعب واولا نوکسو ءارلا مضي ةبورو « نولل ددشتو ةلموملا حتفو ةيناتحتلا مضب انحوبو

 جرخأ ك اجلا نأب بقعتو « اهاوس ةلغب هل فرعي ال هنأ ءاملعلا نع لقن و « یووئلا هب مزج اذكه لدلد ةروك ذلا
 « ثيدحلا « هفلخ ینفدرآ مث رعش نم لبح امکرف ةلغب قرب ىنلل یدهآ يرسك نا » سابع نا نع « كردتسلا » يف
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 امت لدلد نأو « ةغب دل ىدهأ لدا ةنود بحاص ناو « ةلقي هل يدهآ یشاجننا نإ لاقیو . لند نا هذهو
 هذه ىف سم دنع عقوو « ءابهش تناکو ةضف یمسآ نينخ مي مت تناك ىتلا نأ ليهسلا ركذو . سقوقلا هل اهادهآ

 لحاسب اناکس اوناک مجال مرحب لهأب دارا وأ « مدلپ ىأ ( مرحب هل بتكو ) هلوق . هل اهادهأ ةورف نأ ةلغبلا
 ةرحبلا ليقو ۰ مهتاب ىأ « مهترحبب » تاياورلا ضعب ىفو « ةيزجلا نم هومزتلا اهب مهماع هرق ةأ هنأ ىأ رحبلا
 ةبود نب اذحویل هللا لوسر یا دمو هللا نم ةنمأ هذه » : ةلمسبلا دعب وهو « باتكللا حمل نبأ رکذو . ضزالا

 ( كتقيدح ءاج ) هلوق . .باتکلا ةيقب قاسو « ىنلا دمو هللا ةمذ هل ء رحبلاو ربلا ىف مهترايسو مهفس ةليأ لهأو

 عزت ىلع بصنلاب «ةرشع » هلوقو « اهر“ غلب 9 اهتقيدح نع ةأرملا لأسف ه لسم ةاور قو « كتقيدح رم 7 ىأ

 لصاحا هریدقت و امهف عفرلا زوجو « انايب امإو الدب امإ اضيأ بصنلاب « صرخ ه هلوقو « لاحلا ىلع وأ ضفاخلا
 ٠ لهس وه راكب نبا ( ةئيدملا ىلع فرشآ اهانعم ةلك راكب نبا لاق الف ) هلوق . هللا لو هزت وهو قرأ :رغع

 قوراف نع « جرختسلا » ىف معن وبأ ءاور دقو « !ذه لاقف ةظفللا هذه ىف كش ىراخبلا نأكسف < ىراخبلا خيش

 ىف ةئيدملاب قاعتي امو ثيدحلا ةبقب ىلع مالكا تأآيسو « ءاوس ظفلا اذج اهركذف لهس نع هريغو لم ىلأ نع

 نم وه «ةباط » هلوقو . انه ام مث كانه كلذ قاس هناف ۱ راصنألا بنام ىف راصنألا قلعتي امو « ةنيدملا لضف

 قيرطلا هذهو « روكذملا دانسالاب يح نبا ىنعي ( ورم ىنثدح لالب نب ناملس لاقو ) هلوق ٠ ةيطک ةنيدملا ءامسأ
 یحم وخأ ىراصنالا وه ديعس نب دعسو ؛ روكذملا لالب نبا وه (ناملس لاقو) هلق . راصنالا لئاضف ىف ةلوصوم

 ليهامسا وبأ انثدح » لاق « ةع رخ نب لع دئاوق » ىف ةلوصوم یهو « نعس نب لهس نبا وه.سايعو « ديعس نبا
 هلوأو هركحذف « لالب نب ناملس نع سيوأ ىبأ نب ركب وأ ىثدح لالب نبا ىأ ناملس نب ب وبأ انثدح ىذمرتلا

 «یزخالا كرتو ةنيدلا ىلا برقأ اال بارغ قيرط ذخأ ةنيدملا نم اند اذإ ىح هلي هللا لوسد عم انلبقأ ١
 ىنا ىأ « ىعم لجعتيلف بحأ نف « ةنيدملا ىلا لجعتم ىلا » هلوق نايب هنم ديفتساو « هلوأ رکذب مو ثيدحلا قاسف

 ةيزغ نب ةرامع نأ ریو . شيجلا ةيقب نود كلذ ىلع رادتقا هل نم ىنعي ىغم تأيلف دارأ نف ةبيرقلا قيرطلا كلاس

 . هییآ نع سابع نع » ةرامع لاتو « ديمح ىبأ نع سابع نع» ور لاقف ثيدحلا دانسإ ىف ىح نب ورع فلاخ
 نعو هيبأ نع « هبحنو انبحم لبج دحأ » وهو روكذملا ردقلا ذخأ سابع نوكي نأب عملا قيرط كلسي نأ لمتحیف
 اذه نع جرات هب ثدحي ناكو هيبأ نع همظعم و ديمح ىنأ نع هلك و ۳ اعم اپن ثيدحلا لمح وأ ۰ اعم ديح ىلأ

 سابع وأ دعس نب لهس نب سايع» ةروكذملا قحإ نبا ةياور ىف عقو دقو . امعمج ال ناك كاذلو ؛ اذه نع ةرات و
 قايس نم مثأ يح نب .ىرمع قابس نكل « ةرامع لوق قفاويف هيبأ نع هاور وأ لسرم وه له هيف ددرتف « لهس نع
 نومئاقلا فلتخاو « بابلا لوأ هيف فالخلا رکذ مدقت دقو « ضرخلا ةيعورشم ثيدحلا اذه فو . لعأ هللاو « هريغ

 نإ الإ بحتسم وه روهما لاقو ۰ هبوجوب اپجو ةيعفاشلا نم ىرميصلا کش « بحتسم وأ بجاو وه له هب
 لخنلاب صتخ له اضيأ فلتخاو « ريغلا لام ظفحل بجيف نينمت م ريغ هؤاكرش ناك وأ الثم روجحل ق> هب قلعت
 . ىئاثلاو « رهاظلا لهأ ضعب و ىضاقلا يرش لاق لوالابو ؟ افجو ابطر هب عفتتي ام لك ممی وأ بنعلا هب قحلي وأ
 ؟ فافجلا دعب لاخلا هيلا لآ ام ىلا عجرب وأ صراخلا لوق ىضمي لهو . ىراخبلا احن ثلاثلا ىلاو ؛ روپمبا لوق

 سم د ال وأ ةقث فراع دحاو ضراخ یفکی لهو . هعبت نمو یعفاشلا لوق ناثلاو ,ةفئاطو كلام لرق لوالا
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 نالوق اهو.؟ نيمضت وأ رابتعا وه له اضيأ فلتخاو . لوألا ىلع روممناو ؛ یعفاشلل نالوق امهو ؟ نينثا

 هنم تذخأ صرخلا دعب ةرثلا كلاما فلتأ ولو ةرُما ع يج ىف فرصت زاوج هندنافو « ىناثلا اه رپظآ یعفاشا

 بردن هفو <« ةصقلا كلت ىف رکذ امو جرلا نع زابخالاک ةوينلا مالعأ نم اأ هيفو . صرخ ام باسحب ةاکرلا

 ءالضفلا نيب ةلضافملا ةهعورشمو « راصن لاو ةنیدلا لضفو . هنم فوم ا عقوتي ا« رذحلا ذخأو « مپمياعت و عابتالا

 لهس ثید> نم نابح نا حکو نئسلا ق : ( ليكت )° اهملع ةافاکلاو ةب دا ةيعورشمو <« ني.ىتلاو لامجالاب

 ثیللا هرهاظب لاقو < « عبرلا أوعدف تا اوعدت 1 ناف « ثأألا اوعدو اوذغن مصرج اذإ 0 اعوذ م ةمدح ی نإ

 هيلا مهجايتحا بسحب هنولک أي ىذلا ردقلا هنأ « لاومالا باتک » ىف ديبع وبأ هنم مرفو « ممديغو قعاو دحأو

 : فعلا نبا لاق « یعفاشلا نع روهشلا وهو ۰ “ىش مل كرتب ال : نایفسو كلام لاقو . مهجایتحا ردق كرتي : لاقف ا
 لكؤي ام بلغالا ىف كلذک هاندجوف هاب رج دقا و « ةنژاا ردق وهو ثيدحلاب لمعي نأ رظنلا حیح نم لصحتلاو

 بيرغ ىف اذه همالکو « بير غلا و بحاص روش ا مامالا مالس نب ساقلا وه ( دبع وآ لات ( هلوق . ابطرا

 « لخت و رمثمر جش تاذ ضرأ لک لبقو ؛ ترادتسا ضرأ لک ضايرلا نم وه: ۰ محلا » بحاض لاقو ؛ هل ثيدحلا

 ريدغلا نم قمعأ ةقيدحا لاقي و « ةقيدح وهف ام هيف نكي مل اذاف . ءاملا امف سبت ىداولا ىف نوکت ةرفح لک ليقو

 كرتشلا نم هنأ ىع عرزلا نم ةعطقاأ ةقيدحلاو

 ىراجلا ءاملابو ءامسلا ءام نم اوسي اف رشعلا اپ - ۵

 ايش لا ىف زيزرلا دبع نب رم ري لو

 یره زا نع ديزي نب سنوي ینربخآ لاق بهو نب هللا دبع اث"دح "میرم ىبأ نب ديعس ازم - ۳

 « ثرشملا برع ناكوأ نوبملاو هامسلا تم امف » لاق هنأ هلي بلا نع هنع لا ىر هيبأ نع هلا دبع نب لاس نع.
J 0 5 

 6 رشملا فصن حضنلا قع امو

 « شما هام لا تقس امف »رع نبا ثيدح ىنعي « لالا ىف "تقوي أل لوألا يسفت اذه : هللا دبعوبأ لاق - ٠
 و 2 رو مپ 1 0 ق ل ب به 0

 نب لضفلا یور اک « تبثلا لهأ هاور اذإ مهلا ىلع ىضقي رمو « ةلوبقم دایزلاو . تفوو اذه ىف نيو
 اے و a ا ۶ ا ل

 لضفلا لوف ك رتو لالب لوقب ذخاف « ىلص دق » لالب لاقو « ةبمكسلا ىف لصب مل هي ین نا » سابع

 عقاولا نويعلا ظفل نع لدع : ريا نب نيزلا لاق ( ىراجلا ءاملاو .امسلا ءام نم قسب ايف رشعلا باب) هلوق ۱

 حضن ريغ نم هسفنب ىرجب ىذلا ءاملا هنأو نورعلا ءام نم دوصقلل ريسفتلا یرج هب رجيل ىراجلا ءاملا ىلإ را ف

 ضعب ىف ام ىلإ راشأ هنأكو « یبتنا نوبعلا نم ىزحي ام مكح هکح ريدغ وأ رہن نم هسفنب ىرحب ىذلا نأ نيبيلو

 لسعاا ف زب زملا كوع نإ رع ر و ( ەلۋ .”ثيدحلا € نوعلاو رامالاو ءامسأ تقس مف 0 دواد نآ دنعف «.هرط

 زب زعلا دبع نم رمج نم باتک ءاج : لاو مزح نب ركب ىبأ نب هللأ درع نع « أطوملا » ف كلام هلصو ؛ ةاكز ىأ ( ًائيش

 هنك ۰ یالطصا هلان « یراخیلا نمی « هللا دبع وبأ لات » یرخآ ةخسن قو « حرادلا ةخسن قاذك() ۱
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 حی دانسا قازرلا درع و ةيبش ىبأ نا جرخأو . ةقدص لسعلا نم الو ليخلا نم لخت ال نأ ین رهر ىنأ ىلإ

 نب ةريغم لاقف « رشعلا لسعلا نم ذخآ نأ تدرأف نميلا ىلع زيزعلا دبع نب رمع ىنثمب » لاق رمع نبا لوم عفان ىلإ
 ءاجو . ءیش هيف سيل  اضر لدعوه « قدص : لاقف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ تیتکف ۰ “یش هيف سيل : ىناعنصلا م هک
 نم ضعب ' ی ركذ و : لاق هرسيم نب ميهاربأ بات تک نع جرج نبا ن مراد هر بم د رمل دبع نب رعانع
 ةقدص نع هلأ سٍ نب زعلا دین نب رمع ىلإ بتنك هنأ ة ةورع معزف ىدعسلا دم نب ةورعو وه رك اذت هنأ لهأ نم مهن - ال

 اذهو . ىنا رشعلا هنم ذقت فئاطلا ضرأب لسعلا ةقدص نام اندجو دق انإ : هيلا بتيك هنأ ةورع معزف « لسعلا
 یشلا لسعلا ىف نا و یور ام فيعضت ىلإ راشأ ىراخبلا نأكو , تيثأ لوالاو « ةطساولا ةلارل فيعض دانس]
 لسملا نم ذخؤي نأ نهلا لهأ ىلإ يلب هللا لور بتكو لاق ةريره ىنأ نع هدئسب قازرلا دبع هجرخأ ام وهو
 حصي الو« كورتم هللا دبع : هخرات ىف یراخبلا لاق دم نزو تالم م وهو ررح نب هللا دبع هدانئسإ ىو « رشعاا

 لسعلا ىف نا ثيدح : میدسقلا ىف ىعفاشلا لاق . ءىش بابا اذه ىف حص ال : ىذمرتلا لاق . ءىش لسملا ةاكذ ىف

 نباو قازرلا دبع یورو . ىنا زيزعلا ديع نب رع نع الإ ؛ فیعض رشعلا هنم ذخؤي ال نأ فو « فیءعض رشعلا
 اذهو' « رقبلا صاقوأو لسعلا نمی « ءیثب اهن ىمؤأ مل : لاق نبلا ىنأ امل اذاعم نأ , سواط قب رط نم بیس ىأ
 ىنب د>أ لاله ءاج د لاق هدج نع ہما نع بيعش نب ورمع قب رط نم اسذلاو دواد وبأ هجرخأ ام امأو ؛ حسم
 ايداو هل ىمح نأ هلأس ناكو هل لحن روشعب مس هللا لوسر ىلإ  ةلدبم اهدعب ةاذثللا ن وكس ملا مضب یا ناک
 )وربع ىلإ سيح هدانس] و « الف الإ و هرلس هل محاف هلت روشع كيلا ىدأ نإ : هلماع ىلإ بک رمع یو الف « هل هاخ
 ديع دنعف « اعوطت كلذ ىطعأ الاله نأ ىلع لدبام درو دقو ؛ ضرامتال ثيح نكل راتخلا ىلع ةبوق ورم ةجرتو
 ناك نإ الإ ةقدص لسملا نم نخأب نأ هاهني دمت نب ناهثع ىلإ بد ؟ ززا ديع نب رم نأ و رانید نب خاص ن رع قازرلا

 : لاق ؟ اذهام : لا لسمب لس رام رب ین ىلع مدق دعس نب لاله نأ اودهشف لسعلا ل امأ ناهع عمج | اهذأ ر ىلا

 لدي اک ىلا ةلباقم ىف هلأ 1 لوم هنأ الإ , ىوقأ لوألا دانسإلا ل ًارودع رک مو ابعفرب ساف ت ةقدص

 روپمبا لوق وهو « هيف ةاكز الف عامجإ الو تبثپ ربخ لسعلا ىف سبل : رذنلا نا لاقو . باطخلا نب رمع باتك هيلع
 ىذمرتلا لوق هل اقم روبمججا نع هلقن اهو « جارح ا ضرأ ريغ نم ذخأ اعفرشعلا بحب قحسإو دمحأو ةفياح ا نغو

 لسعلا ف سیل : لمعلا لهأ ضب لاقو . لعلا لهأ شک أ دنعاذه ىلع لمعلاو « هيف ربع نبأ ثیدح جرخأ نأ دعب

 ةجرتال لسعلا ىف رمع رثأ ةبسانم : ريثملا نبا لاق « ىوقأ رذنملا نبا هلقن ىذلا نأ ىلإ ه-رش ىف انخيش راشأو « ءیش
 نبا داز « رشعيال قسب ال ام نأ مهفأت « قسي ام هفصن وأ رشعلا صخ هنال هيف رشع ال نأ ىلع لد تبدطانآ ةبج نم
 ةاكزلل فانو رشعلل تبثم : نالئاق سانلا نأ باوجلاف « ةاكرلا قلطمال هفصن وأ رشملا نني ام موبفلا ليق ناف دیشر
 ىذغتت لحنلا تناك نإو ةاكز هيف ىرءال هنأو هيف فالخلا ىلع هسفتلل اضيأ لسعلا هلاخدإ هجوو : لاق ؛ دارملا متف الصأ
 ةاكز الو ىعرلا نع دلوتم هناف نبالاك ناومح ةطساوب دلو ةااك سيل عرزلاك ةرشابملاب دلوتملا نكل ءامسلا نم قسب ام

 لهأ نب اف و هديت نع هيبأ نع ور ةياور امأو « حیح بوش نب ورم ىلا ثيدحلا أذو دانسإ نأ هدارع ۹9
 هب حرصو « للملا لهأ نم هريغ كلذ رک ذ دقو « حراملا هيلا راشآ مع اهنم ىوقآ وه ام اهفلاذي ملام ةجح اهمآ باوصلاو « ثيدحلا
 ملعأ او . هبنک ضعب ىف بقا نبأ ةمالعلا



 معقب ۱4۸۳ ثيدحلا

 هدرو ةثلثاا ديدش دآ ىبارعالا نبا نع کحو « ةيناتحتلا دیدشآ نا و ء ءارلا رسكو ةثلثملاو ةلمهملا حتفب (اء هلق) ۰ هم

 ‹ پس ريغ نم هقورعب برشإ ىذلا وه: ىاطخلا لاق هينا ناکساو هلو مض هيف ثلثملا ف سيدع نبا کحو باعث

 : لاق هل قشت قاوس ىف رطلا ءام نم هيلا بصي اهوح و هكر ىف عقنتسلا وهو : ىلعي ىأ ىضاقلا نع ةمادق نبا داز

 نيش نالا نم بر ىلا هتموت لاق امف رثعي یشاملا نا ءااا امف ىرحي قلا ةيقاس ال یهو روئاملا نم هفاقتشاو

 ؛یتسلانع ىنغتسيف رجشلا قورع هيلا لصيف اهبجو نم اين رق ءاملا ا سرش نأدک هقورعب برشي وأ ةنؤم

 اذكو « ةرياغملا ىلع لدي ثيدحلا قايس نال « ءامسلا هتفس ام ىرثعلا نأ دبع ىنأ قالطإ نم ىلوأ ریسفتاا اذهو

 انالخ اهانركذ ىتلا ةقرفتلا هذه ىف من ال : ةمادق نا لاق ءهيف ةاكز ال هن ال هل لمح ال ىذلا هنأي ىرثعلا رسف نم لوق

 ىلا لبإلا ام دارملاو لم ةياور یهو « ةيناسلاب ىأ ةلمبم اهدعب ةمجعملا نوكسو نونلا حتفب ( حضنلاب ) هلوق

 ريسفت اذه : هللا دبع وبا لاق ) هلق . كحلا ىف كلذك اهريغو رقبلاف الإو لاثلاک لبالا رک ذو . املع قتسي

 بقع هريغ ةياور ىف عقوو « ىرثعلا ىف رمع نبا ثيدح بقع مالکلا اذه رذ یا ةياور ىف عقو اذکم ( حلا لوالا

 قدصاا ىلع وبأ مزجو ۰ اضيأ ليعامسالا دنع عقو ىذلا وهو « هدعب ىذلا بابلا ف روكذملا ديعس ىنأ ثردح

 مزج تاباورلا فالتخا ىلع یناغصلا فقي مو یهتنا باتکلا خاس ضعب لبق نم رمع نبأ ثيدح بقع هركذ نأب

 « هجو نيثيدحلا نم لك بقع هركذلو : تلق . هيلي ىذلا بابلا ىف رکذب نأ هقحو لاق اهعیج ىف انه عقو هنأب

 تیدش « رمع نبا ثيدح وهو هلبق ىذلا رسفملا وه هنال ديعس ىنأ ثيدح دعب هنوک حجري لوالاب هريبعت نكل

 دنع هنکلو ‹ ةلوم ريغبو ةنوع قسي ام لک ىف ةاكزلا با<] ىفو باصنلا طارتشا مدع ىف رهاظ همومعب رمع نبا

 هناف ديعس ىلأ ثيدح فالخي رشعلا فصن وأ رشملا هيف بحبام نيب زييقلاوهو هلجال قيس ىذلا ىنعملاب صتخم روبملا

 . لات هللا ءاش نإ دعب هيف لوقلا طب أيس اک نيايلدلاب المع رووججلا هب نخاف هردقو هنم جرخلا سنج نايبا قاسم

 جرخلا ردقلا ىف ةقرفتلا ىلع بابلا ثيدح لدو ديعس ىفأ ثيد> بقع عقو ىراخبلا مالک نأب ليعامسإلا مزج دقو

 وهو كلذ ىواست اذا:رشعلا عابرأ الا هيف بحي هنأ هرهاظف امهب قسي ام دجو ناف « حضن ريغب وأ حضنب سی ىذلا

 « دمحآ هلع صن رک لل اهبت لفالا مح ناك رک أ امهدحأ ناكنإو « افالخ هيف ملعنال ةمادق نبا لاق « لعلا لهأ لوق

 لمن نكسمأ نإ : لاقي نأ لمتحو « طسقلاب ذوب یاثلاو « ىعفاشلا لوق دحأو ةفينح آو ىروثلا لوق وهو

 نيتلا نا هلاق لقأ ناك ولو ىهتناو عرزلا هب مت |« هما كلام بحاص مساقلا نا نعو یاب ع ذخأ امہنم دحاو لك

 نبا نع عفان هاور : ثيدحلا اذه حيرت بقع ىئاسنلا لاق (هیبنت ) . لعأ هللاو هنع ديز نأ نإ دم نآ ةباكح نع

 تقوي مل هنال لوآلا ريسفت اذه) هدعب هلوقو . باوصلاب ىلوأ عفان لوقو عفان نم لجأ ملاسو لاق « رم نع ربع

 ( ةلوبقم ةدايزلاو) هلق . ديعس ىفأ ثودح ىف ىنعي هلوقو ٠ باصنلل ادح رکذ. ل ىأ ( لوالا ىف

 ىضقي صاخلا ىأ ( ملا لع یضقب سفلاو ) هلق . ةجحلاو تابثلا ةدحولا كيرحتب تبثلاو « ظفاحلا نم ىأ

 باصلا ردقب صاخ « ةفدص قسوآ ةسم نود امف سيل » و , هنودو باصنلا لمش ماع « تقس امف » نال ماعلا ىلع

 نم ءىش نتنا اذإ امأ هنع اصتان الو هيلع ادئز ال نیبلا قفو نام لا ناکاذل ام تكد لنا ةا ضعب بأ

 لبقيال اع تكسو « قیسوتلا لبقي امف باصنلا ىلع لد هتاف اذه دعس نآ ثيدحك هب كسلا نکمیف الثم ماعلا دارفآ

 روپ#با باجأو . نيليلدلاب الع هيف قيسوتلا نکم ال ام ىأ ريشعلا ءامسلا تب امف هلوق مومعب كسقلا نكمف قيسوتلا
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 حمیال یذمزباا لاو اعوفم ذاعمو ةحلطو ىلع قيرط نم ىنطترادلا ها ور« تاوارضخلاىف ةكذالو اعوفرم ىور مب

 ىف تايتقالل رعد ام لاكي اف یه اما ةاك زلا نأ ىلع لاد وهو لب ىنلا نع ةحلط نب یسوم لسرم الا ءىش هيف

 ىنأو دمع لوق وهو تاتقب ال ناك ولو كلذ عيمج نم جرخ دمحأ نعو . ىعفاشلاو كلام لوف اذهو . رايشخالا لاح

 ةفينح اأ نأ الإ .ضرالا تجرخأ اء قسوأ ةسمخ نود ايف بج ال ةاكرلا نأ ىلع عامجإلا رذنملا نا کحو فسوب

 هريثكو ةليلق قف ليكلا هيف لخدم الامو « باصنلا هيف ىعا رب ليكلا هيف لخدب ام لک نأ دواد نع ضايع کحو

 نيك الل امطوحأ و بهاذملا ىوقأ ىبرعلا نبا لاقو . لعأ هاو نیروک ذم ا نيثيدحلا نيب عملا نم عونوهو « ةاكرلا

 تدحملا نآ اک ىأ (غا یور اک) هلوق ۰ لعأ هللاو نيج ولا یضتةب ثيدحلا نوكي نأ عنامال :ىلرعلا نبا لاق « هتئؤم

 ف الوضون قاض لال كم دحو ‹ هريغو رح هجرخآ لضفلا ثيدحو < لالبو لضفلا ىيدح ف فانلا ىلع مدقم

 «دحآ مزج لوآلابو ؟ بيرقت وأ ديدحت وه له باصنلا اذه ىف فلتخا (ليكت ) . ىلاعت هللا ءاش نا جحلا باتك

 الإ 0 ةيعفاشلل نيبجولا حصأ وهو
 طيضتال م |دچ | ربسپ اصقن ناك نإ

حجت و ¢ ديعلا قيقد نبا هلاق رضي الف
 1 ىووأالا 

 ۱ اف صقوالو هباسحب قسوآ ةسملا ىلع داز امف ةاک زلا بوج و ىلع اوقفتاو « بيرق: هنأ لسم حرش ىف

 ةقدص قسوأ ةة نود امف سيل باپ - ه5

 ىلأ س نجرا دبع نب هلل دبع نب رج دخ لاق 1۲ ان لح یک اتیدح و دن شرم — ۱6۸6

 « ةقدص وأ ةسخ نم لقأ ايف سبل » لا ءونا نع هنع لا يضر یردلنا دعس أ نع يأ نع ةصش

 « ةقدص قرولا نم قاوأ س نم لفأ ىف الو « ةقدص دو ذل لبإلا نم ةسخ نم لقأ ىف الو

 میل ىفأدبأ ذخؤيو . « ”ةقدص قوا ةسخ نود ايف سيل لاق اذإ لوألا ”ريسفت اذه : هللا دبع وبأ لاق

 اوني وأ تبثلا لهأ دز ام

 «قرولا ةاكز باب » ىف هركذ مدقت دقو ديعس یا ثيدح هيف دروأ (ةقدض قسوأ ةسمخ نود امف سيل باب هلق

ف لقأو ةدئاز ام «لقأ اف سيل »مائه هلوقو قسولا ردق هيف رذو
 لق ىف سيل و ظفلب هدب هرکذ دقو ىفب رج عضوم ى

 لخنلا مارص دنع را ةقدص ذخأ ساپ - ۷

 ؟ ةقدصلا ب سیف وصلا كتي لهو

 ' دايز نب دمع نع َنامْرَط نب ميهاربأ انثدح ىبأ ىنثدح ىدسألا نسحلا نب دم نب رع ازم - ۸۵

 نوت ناک 2 لاق ail لا یذر ةر ره ىلأ نع
هو هرمش اه +ىجیف « لخنلا مارص دنع رها ى هو نا

 اذ
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 ذخاف « رملا كلذ ناپعلب اهنع "فا يضر نيسحلاو نسحلا لمف « رت نم امرك ه دنع ريصن ىح « هرع نم



 ۱۳۵۱ ۱ ۱۸۷ - ۰ ثيدحلا

 نولك ای ال دمع لآ نأ تملع امأ : لاقف هيف نم اهجرخأن هلي هلا لور هيلا ”رظنف ؛ هيف ىف لم ةر اهذحأ

 6 ةقدصلا

 [ ۳۰۷۲ « ۱۸٩۱ : ىف هافرط ےہ ۱٤۸١ ثيدحلا ]
 دادجلا ةلعبلا رسکپ مارصاا (ةقدصلا رم سمیف ىصلا كرتپ لهو « لخناا مارص دنع رقلا ةلدص ذخأ باب هلو

 موي هقح اوت آو إل لات هلوقب قلعت الف لوألا امآ نيتمجرت ىلع بابلا اذه لمتشا دنو)ینعمو انزو فاطقلاو

 نبا لاقو . سأأ نع ريرج نبا هجرخأو , ةبجاولا یه : سابع نبا لاقف اهف قحلاب دارلا ىف اوفلتخا و ( هداصح
 ‹ ةاكرلا ريغ هنأب رع شل بابلا ثيدحو « هريغو ءاطع لاق هيو هب ودم نبا ےک لا وتب یت وها ريغ

 رقلا نم قسوأ ةرشع اج لك نم سا لب ىنلا نا » رباج ثيدح نه دواد وبأو دمحأ هجرخأ اع دارا هنأكو
 امأو . ةالصاا باتك نم « دجسملا ىف ونقلا قيلعتو ةمسقلا باب » ىف هركذ مدقت دقو « نيك سیا دجسمملا ىف قلعي ولقب
 هيجوت نم |هنام سيلف یصلا ىلإ باطلا هيجوتنه انام ناك نإو ابصلا نأ ىلا هنم ةراشإ كرتلاب ابطب رف ةيناثلا ةمجرتلا

 لوانت هل لع ال نم اصاخ ىبنلا نوکی نأ لاهتحال مامفتسالا ظفاب اهدروأو . هميلعتو هبيدأتب ىلولا ىلا باطخلا
 انه هب دارملاو « ءىثلا نم ةميظعلا ةمطقلا هلصأو ‹ فورعم واولا نوكسو فاكلا حتفب ( موك ) هاو . ةقدصلا
 قأيس (امهدحأ ذخأف ) هلوق . اموک هدنع رقلا ريصي ىتح ىأ بصنا اب ءاموكد یورو« ةمرعلاک رقلا نم عمتجا ام
 ةاور ىفو « ذوخأملا یا ( هلع ) هلوق « ىلع نب نسحلا ذخأف » ظفلب دايز نب دمت نع ةبعش ةياور نم نيباب دعب

 نا لخنلا مارص دنع » هلوق لبعاعمالا لاق , ابيرق هيلع مالکلا ةيقب ىتأيسو ةرقلا ىأ « امام » ؟ىنبي شكلا

 ىف اک مارصلا ىلا بسني نأ نسل لواطتيال كلذ نکل و ديرما ىف رمتیف بطر وهو مرصي دق لخنلا نال ارم ريصي
 لعأ هقاو . قنیو سادب نأ دعب دارملا ناف ( هداصح موي هقح اوت آو ) یلاعت هلوق

 هذا هيف بجو دقو هعرز وأ هضرأ وأ 4“ وأ ران عاب نم صاب - ۸

 ةقدصلا هيف بح ۳ درام عاب وأ 2م ريغ نم ةاكراا ىدا ةةدصلا وأ

 «دحأ ىلع حالصلا دعب حيلا ر اف امعالص دبی ىت> ةرذلا اومیجت ال » هب هیا لوقو

 2 م نم ةاكلا وبلع بجو نم صني و

 ف ) اهنع نا < ىضر 7 مع نبا سس رانيد نب هَل دع نبا ةيعش انه الح 0 اشو - ۲

 « هتهاع بهذ یتح : لاق ابحالص نع لثس اذإ ناکو . « اهحالص َوُدِبِي ىت> ةرلا عیب نع لپ یبلا
 7 < ۲۲۸۷ زحف ۰۲۱۹۸۰۷۲۱۸۳ : ىف هفارطآ - ۱٤ ۸۱ ثيدحلا ]

 نع حار أ نب ءاطع ٠ نع ديزي نب للاخ ىنث لح ثيللا ین لح فموب نيا دبع اشو - ۷

 4 ابحالص ودبي راثلا عيب نع 2 ىنلا یمن 2 امنع شا 7 ىكر تا دبع نب رواج

 | ۳۳۸۱ 6۲۱۹۱۰۲۱۸۹ : ىف هفارطأ 2۱٤4۸۷ ثیدخا ]

 ملعأ هللاو . هبنتف . ميا ثلثم هل : ةمجملا لاذلاب ذاذجلا ىف لاقو عتفااو رسسكلاب سوماقلا ىف عيا طبض ( (١



١4 “oةاکرلا باتک -  

 للي نا لوسر نا » هنع هلا یر كلام ن سنأ نع دي نع كلام نع ةيبتق اشو - ۱ ۸۸ 0 ا ۰ ۶ ا

 4 ۳ یقح : لاق . یت راثل ری نع یمن

 [ ۲۲۰۸ 6۲۱۹۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹۵ : یف هنارطآ - ۱4۸۸ ثيدحلا ]

 , هريغ نم ةاک زلا ىدأف ةقدصاا وأ رشعلا هيف بجو دقو هعرز وأ هل وأ هضرأ وأ هرام عاب نم باب ) هلوق
 حالصاا ودب دعب ةرها عيب زاوج یر فنصملا نأ ةمجرتلا هذه قايس رهاظ ( ملا ةقدصلا هيف بجت لو هرام عابوأ

 زوج ال ىناثلاو « ءالعلا ىلوق دحأ وهو « ابحالص ودیپ ىتح » هلوق مومعل الثم صرخلاب ةاكزلا اف تبجو ولو ,
 حالصلادعب زاوجلا ىلع ثيدحلا لمح اذه لئاقو « یعفاشلا لوق دحأ وهو « اهب نيكاسملا قح قلما ص رخلا هب ايدي
 ىلع درلا ىلا ةراش] هيفو ‹ صاخلا دعب ماعلا نف « ةقدصلا وأ رشملا » هلوق امأو . نيثيدحلا نيب اعمج صرخلا لبقو
 ةاكرلا یدأف و هلوق امأو . عيبلاب طقسن ةقدصلا نأ درب لو « باصن رابتعا ريغ نم اقلطمرشمااراثلا ىف لعج نم
 نم اهطعي نأ هلف هتمذب ةاكرلا تقاعتف مدقت اک ارتاج ارما لعف دقف ةانك زلا بوجو دعب عاب اذإ هناللف « هریغ نم
 ةاكزلا هيلع تيجو نم صخ لو » هلوق .liy قبس اک یراخبلا رابتخاوهو هزيجب نم ىأر ىلع اهتميق جرخ وأ هريغ

 ءاتيإلا بوجو نأ ىضتقي نآرقلا رهاظو « حالصلاب قلعتي قحلا نأ یهو ىرخأ ةمدقم ىلع فقوتيف « بحت نم
 نامز نايبل ال ءاتيالا نمز نايبل ةنآلا تضرعت امن لاقي نأ الإ « ةاكرلا ىف اماعج نم ىأر ىلع داصحلا موي وه امن
 « نيك اسلا قح قلعتا حالصلا دنع صرخلا لاهتسا ةمدقملا هذه حيحصت ىف دمتعا فنصملا نأ رهاظلاو , بوجولا
 ىلوق دحأ ىلع درلا ىراخبلا دارأ : لاطب نبا لاقو « ديشر نبا كلذ ىلإ راشأ قبس امف صرخلا مك> هميدقتب اهاوطف
 نعو « عئابلا ىلع وه عجريو هنم رشعلا ذخوؤيو رايخلاب ىرتشملا ةفينح وبا لاقو « مدقت ا عيبلا داسفب ىفاشلا

 لوق وهو اقالعم عئابلا ىلع ةقدصلا دمحأ نعو « ثيللا لوق وهو یرتشلا ىلع هطرتشي نأ الإ عئابلا ىلع رشعلا كلام
 ظفللا اذه امأو « هانمع بابلا ىف هدنسأ (ةرّقلا اومیبت ال رب ىنلا لوقو ) هلوق . لعأ لاو یغازوالاو ىروثلا
 سأأ ثیدح لغو هثيدح ىلع كانم مالکلا ىتأيسو ؛ رع نبا ثيدح نم عيبلا باتک نم نيعضوم ىف هدنع ر وكذف
 لوقم وهو اهتهاع ىنبيم شكلا اور فو را ىأ « هتهاع بهذت ىتح لاق امحالص نع لس اذإ ناكو » هلوقو . اضيأ

 « هتهاع بهذت لاق ؟ هحالص ام رمع نبال ليقف » هظفل و ةبعش نع رفعج نب دم قيرط نم هتیاود ىف لسم هنري رمع نبأ

 هريغ ةفدص ىرتشي نأ سأ الو ؟ هتقدص یرتشب له باپ - ٩

 هریغ هتي لو ءارشلا نع ةصاخ ی دصتلا یمن اإ هاب ىبلا نأل

 رع 2 لا دبع نآ اس نع باہ نا نع ليقع نع ثلا ان دح ركب 0 ىج اشم بت ۹

 E عامي 46 « رشا ليس ىف سرفب 7 الما نم رع نا » ثادحي ناك اهنع هللا ضر

 امنع هلا یضر رع نبا ناك "تا ذبف . "تعف دص ىف "دعت ال : لاقف هرمأتساف هی یبلا یا 1 44 رتشب

 « ةقدص "هل الإ هب قدمت ايش عاقب نأ لرتب ال

 [ ۳۰۰۲ ۲۹۷۱ « ۲۷۷ : ىف هفارطآ ب ۱٤۸۹ ثيدحلا ]



 ۳۵۳ ۱-۱6۰ مهن ثيدحلا

 ره تمم : لاق ويبأ نع لسأ نب رد ز نه سنأ "نب "كلام ان ربخأ تسوب "نیا دبع اشو -

 تنیظو - هيرتشأ نأ تدرأف « ءدنع ناک ىذلا اضاف شا لیبس ىف سررف ىلع تام » لوقي هنع هللا يضر

 ملا ناف « هردم "هک ناو كتقدص ىف دمت الو« رتشن ال : لاقف هلي وبلا تن - صخر همی نأ

 « هثیق ىف دئاملاک هتقدص ىف
 [ ۳۰۰۳ 6 ۲۹۷۰ « ۲۹۴٩ « ۲۷۲۴ : ىف هفارطآ ب ۱۸۹۰ ثيدحلا ]

 بابا ثيدح لیزنت نال مامفتسالاب ةمجرتلا دروآ : ريالا نب نیزلا لاق ( هتقدص لجرلا یرتشب له باب ) هلوق

 انکو « صخرب همدی هنا تنناظو » هلوقل ةمقلا نود ءارشلاب هصيصخت لاتحال حنا مدع ةعم فعضي هبلس ىلع

 نأ ىلع هیبنتلا ةجرألا هذچ دصقو : لاق « ضرع ريغب هيلا ایضمب عوجر ینعم ىف هنأ ىنممي هيلع دوعلا عراشلا قالطإ

 , قرفلاو « هتفدصلجرلا ءارش سنج نم سیا ةاک زا جارخ] لبق ةرملا عيب زاوج نم اپابق ىتا ةمجرتلا هتنمضت ىذلا

 تبث نإ الاعيبلا داسف كلذ نم مزليو « تباثلاىونلل ارتشی مث قدصتب نأ دحال سیا رذناا نبا لاقو قيقد امهنيب

 ثيدحلا ىف لر هلوق هدارمو « رکذ ام هل لدا دق (هريغ ةقدص ىرتشي نأ سأب الو) هلوق ٠ هذا وج ىلع عامجالا

 دیم كلذل فاو . العم ةفدصلا اورتشتال لاقل عملا ممعت دارلا ناك ولو « هتفدص ىف دئاعلا » هلوقو « دعت الد

 نم كلذ دعب هئارش ىف هناذئتساو سرفلاب هقدصت ىف رع ثيدح فنصلا دروأ مل . « ةقدصلا تلوح اذا باب » ىف نايب

 ثيحنكل ؛ ىلوالا ىنطقرادلا حجرو ؛ رم دنسم نم هنا ةين اثلاورمع نبأ ثيدح نم هنأ ىضتقي ىلوالا قايسف نیقیرط

 هسفن رمع نع ىهف رمع ىلوم لس ةباور امأو « هدنسم نم وهف رمع نبا نع ةاورلا نم هريغو لاس قيرط نم ءاج

 كلذلو « هل هک-ام هنأ ىنعملاو ةيناثلا قيرطلا ىف اک هللا ليب- ىف الجر هيلع لمح ىأ (سرفب قدصت) هلق ٠ لعأ هللاو

 قاحللا نع هلجال زجع لازه هيف لصح هنال هءبب لجرلل غاس اءاو , هسدح دق رمع ناك لاق نم مهنمو هعبب هل غاس

 هلو كيلع لمح هنأ ىلع لديو « مساقلا نبا كلذ زاجأو « هب عافتنالا مدع ةلاح ىلا یهتناو كلذ نع فمض و ليخلاب

 ةمدخلاب هيلع مایقلا كرب یا « هدنع ناک یذلا هءاضأق , امف هلوقو « هب هللعل اسبح ناک ولو , كتةدص ىف دعت الود

 هل لماجلا وهو هصخز ىف ةغلابم وه (۸ردب ةكاطعا ناو) هل . « عابي هدجوف » ىلوالا ىف لاقو « امهوحنو فلعلاو

 هءارش یو « ندوعت الو ه لسأ نب دیز نع دعس نب ماشه قیرط نم دمحأ ةياور ىف (دعت الو) هلو . هئارش ىلع

 ايندلا ضرع راتخا هن اکف صخرب اهارتشا اذاف « ةرخآلا باوث امم ضرغلا نا ثيح نم ةقدصلا ىف ادوع صخرب

 كلذ ىف امجار يضيف قدصتملاب فيكف قدصتاا ريغل صخرب كلذ لثم عيب ىضتقت ةداعلا نأ عم , ةرخآلا ىلع

 ءادهأف ىرادلا مقل ناک هناو درولا سرفلا اذه مسا نأ تاقبطلا ىف دعس نبا دافأ (ةدئاف ) . هيف حوس ىذلا رادقلا

 كلذ ميرحت ىلع هب لدتسا ( هثيق ىف دئاعلاك) هلوق . هيلع هلح یذلا لجرلا مسا ىلع فقأ و « سما هاطعأف ین ین

 نوکل ةصاح ريفنتلل هبشتلا نوکب نأ لمتح و « ثيدحلا قايس نم رماظلا وه اذهو : یطرقلا لاق مارح ءقلا نال

 الف هترو اذإ امأو . تایرقلا نم امهریغو رذنلاو ةرافکلا ةقدصلاب قحتلی و « رثكألا لوق وهو رذقتسي ام ء قلا

 هب قدصت اًئيش عاتبي نأ كرتپ ال رمع نبا ناك اذغو» لرالا قیرطلا ىف هلق . هب قدصمي لاق نم دمب او . ةهارک

 ناكىأ ىنعملا متي قلا تابئاب و . هجو ام یردآ الو بيبضتال فرح لعو , رذ يآ هیاور ىف اذك« ةهدص هلعج الإ

 یرابلا مج + ۳ ج4۰ حم



Fokك  Y4ةاكولا پات -  

 ةقدصلا ءارش نع ىهلا نأ مف هاکو . هب قدصتی ىتح کلم ىف هکرتی ال هب قدضت ام ًائيش ىرتعي نأ هل قفتا اذإ
 هللا ليبس ىف لما لضفو ةةدصلا ىف عوجرلا ةهارك ثيدحلا ىفو . ةةدص اهدري نم ال اهكلمتي نأ دارآ نا وه اما
 لیکت ىتأيسو . هئمثب عافتتالاو ةعيب لومحالل ناو كيلمت هللا ليس ىف لجلا نأو « ءىش لكب وزغلا ىلع ةنمالار
 ىلاعت هللا ءاش نا ةبهلا باوبأ ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا

 اكو ئن ةفدصلا ىف کذب ام بیسااپ - ۰
 لأ » لاق هنع فا يضر ةريزه ابأ تمم : لاق دايز "نب لمع ان دح ةبعش ات دح /مدآ شام - ۱
 . اح رطل « خک خك : للم يتلا لاقق « هيف ىف انس ةقدصلا رع نم ةر اهن هللا ضر ع

 ؟6 ةقدصلا لك ان ال ۳ ت ۳ انآ : لاق 7

 : عضاوم ةثالث ىف هيف رظنلاو . هيف فالتخالا ةزرهشل محلا نیمی | (هلآو قلب ىنلل ةقدصلا نم رکذب ام باب) هلوق
 رخآ ىف سخا باوبأ ىف هليلد یایسو ءاملعلا لاوقأ "نم حجرالا ىلع بلطلا وب و مشاه ونب انه لا داراا اهوأ
 ضوع ةيطملا كلت و « مريغ شی رق لئابق نم ادحأ طعي مو ىنرقلا یوذ مهس ىف زب ىنلا مهكر شأ یعفاشلا لاق دابجلا
 نعو ؛ ناتیا رر بلطملا ىنب ىف دمحأ نعو « طقف مشاه ونب كلامو ةفين نأ نعو . ةقدصلا نم هومرح امج الدب هوضرع
 مرحي ناك اهناث . ربف نببلاغونب هريغ نعو ىصقونب مه منم غبصأ نعف ؛ نالوق ربف ن, بلاغو مشاه نيب امف ةيكلاملا
 ىف ىعفاشلا نع دحاو ريغ یکح نکل عامجإلا ىباطخلا مهنه دح او ريغ هيف لقن اک عواعتا ر ضرفلا ةقدص لب ىتلا ىلع
 لاوءالا ةاكزورطملا ةقد هتیب لهأو مت ینا لحيال » نو ياا ةياور ف هظفا و دحأ نع ةبا ور ف اذکوالوف عوطتلا
 ةمادق نبا لاق ؛ةندص فورم لک لاقي سیل الف كلذ ريغ امأف هللا هجو ام ديرب جاتحم ىلع لجرلا افرصي ةفدصلاو
 فورعلا لعفو ةيدهلاو ضرقلاك لا وءالا ةقدص نم سيلام نأ دارأ غلو ةلالدلا حضاوب كلذ نم هنع لقئام سيل
 هاينك ةماعلا ةقدصلا هيلع مرت ال هريغ لاقو . اموقتم لاوم الا نم ناکام لك هماع مرحي یدروالا لاق. مرح ريغ ناک
 نود همئامخ نم ةةدصلا مرحت ناك له فلتخاو « ةطقألا ىف اةلطم ةفدصلا مرح لباد ىتأيسو « دجاسااکو رابالا
 مشاه ىنب نأ ىف افالخ معن ال ةمادق نبا لاق ؟ ال مأ كلذ ىف هلآ هب قحتلي لله لا. كلذ ىف ءاوس ميلك وأ ءاین الا
 اوهرح اذا م زوج هنع ليقو ةفينح یآ نع اننيأ زاوجلا ىربطلا لقن دقو « لاق اذك ةضورفلا ةقدصلا محل نع ال
 ىنأ نعو ؛ ةيعفاشلا ضعبل هجو وهو : مهنه یرهالا نع ةيكلاملا ضعب هلقث و ىراحطلا ءاكح ىبرقلا یرذ مهس
 عوطتلا زاوج عملا زاوجلا : ةروهشم لارفآ ةعب رأ كلذ ىف ةيكلاملا دنعو < م ريغ نمال ضءبل مهضعب نم لع فسو
 (رجآ نم هبلع مك أسأ ام لقب ىلاعت هلوقا و هريغ نمو بابلا ثيدح نم ةرهاظ عنملا ةلدأو « هسكع ضرفلا نود
 اپ ىنلا نع تبث و ( اهب مهكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ) هلوقا و « هيف اونعطي نأ كشوأل هلال ملحأ ولو
 ححصملاو ةيفنلا رك أ لوقوهو ضرفلا نرد عوطتلا زاوج اذه نم ذخؤي و « لسم هاوراک« سانلا خاسوأ ةقدصلا »
 ةقرفتلا هج وو ‹ عوطتلا فالخ لذ هذغااب قحليال مزال قح بجاولا نا اولاقف هسكع امأو « ةلب ادا و ةرعفاشلا دنع
 اقلطم زاجأ نم رأ مو . الف هلثم نع یلعالا امأف « لعالا ىلع ىندالا دب عفر حنملا بجوم نأ مريغو مشاه ینب نيب
 عمس هنأ دايز نب دم نع رمعم ةي اور ىف (نسف إ ذآ لاق ةر ره انأ تعم) هوك . ةفیدح ىلأ نع مدقت ام الا اليلد



 ۳۵۵ ۱۸۸۱-۱۸۹۳ ثيدحلا

 هلو e «هرجح ىف نسحلاو ةقدصلا رگ نم ارم مسقي وهو ب هللا لوسز دنع انکو لاق ةر ره يأ

 هب امل و ماق يح مكي ىناا هل نطفي ملف » دایز نب دمع نع رلسم نب عيبرلا قب رط نم ىجكلا لس وأ داز (هيف ىف ابامجل)

 « هيف ىف ةرمب اذاف هسأر عفرف هباعل لاسف هقتاع ىلع هلمح غرف الف و رمعم ةءاور قو قد بب ىنلا برضف » ليسي
 تتل جرخیف ةاونم ريغو ةنونم ءاخلا رسكبو اففو القثم ةمجملا نوكسو اهسکر فعلا حتفب ( خك)هلوق

 معزو ٠ ةيمجعأ لب يقو ةيب رع لبق < رذق:بام هلون دنع ىصلا عدرل لاَ: ةلك یهو « ىلو اللد کوت ةين املا و ‹ تأغل

 ءاهب مراد ملسم داز (اب>رطيل) هلوق ۰ « ةيسرافلاب ملكت 1 ناو ىف ىراخبلا اهدروأ دقو « ةبرعم اهنأ یدوادلا

 اهقاأ ىنب اب اهقاأ لاقو هدخ كرف ةرع كولي وه 3 هيلا رظنف و دمحأ دنع دايز نب دمت نع ةبلس نب دا ةبأور قو

 كلذ را لآ ةراشإ خا کمک هل لاه یدا« ايلف اذه الوأ هلك هناي ‹ خنک نك » هلوق نيبو اذه نيب عمجو « ىب اب 1

 ةباور ىف ( ةقدصلا لک أن ال انا ) هلق . هيف نم ارءزن ىدامت الف كلذب الرأ هلك نوکی , نأب سكسعلا لمحو « هل

 ثيدح نم ىواحطلاو دمحآ دنع اذكو « دم لال لمت ال ةقدصلا نإ » رمعم ةباور ىفو « ةقدصلا اذا لحن الانإ » » سم

 اهب املب اهذغ أف ىف ىف اهتيقاأف ةرمت هنم تذخأف ةفدصاارع نم نيرج یلعرف للي ینلا عم تنک»لاق هسفن ىلع نب نسحلا

 ین و هون ىراصنالا یل أ ثیدح نم ىواحطلاو ىناربطللو . ىوق هدانسإو « ةقدصلا اذا لح ال دم لآ ان] : لاف

 مهیدأت و دجاسلا لافطالا لا چو اتم قادما عافتنالاو ؛ مامالا ىلإ تاقدصلا عفد ثيدحلا

 عم هنم مهضعب طبتسا و . كلذب اوي رد نیفلکم ريغ اوناكنإو تامرحما لرانت نمو مرضي ام مهعنمو موعفذي 0

 نسحلا نال زي نم عامسإ دصقل زيمب ال نم ةيطا و ىبههنلا بیسب مالعإلا هيفو « ةنيزلا نم تادنعا اذإ ةريغصلا لو

 ءىش وپف « تملع امأ د 0 « فرعت امار دا را ف ىراخبلا ةا ور فو «ترعش ام د هلوق امآ و . الفط ناك لاذ ذإ

 رجزلا ىف خاب أ وهو « هروهظ عم اذه كيلع یخ فيك ىأ الاع كلذب بطاخلا نكي مل ناو حضاولا یمالا دنع لاقي

 نيباب لبق هدئاوف ضءبرك ذ مدقت دقو ‹ لعفت ال هلوق نم

 الو ون لا رجاوزأ یلاوم ىلع ةقدصلا ساپ 1

 هللا دبع "نب للا ليبع ین دح باهمش نا نع سوب نع به نبا انت لح ريع ن ديعس اشو - ۲

 ویلا لا ؛ ةقدصلا ف ةالوم اشیا ةتيم ةاش يي ؛ يبا َدِجَو » لاق اهنع ” لا يضر سابع نا نع

 « اهلك أ مرح ام : لاق . "ةي اهنإ : اولاق ؟ اهلج تفت بم : ال

 [00۳۲ ۰0۰۴۱ ۰۷۲۲۲۱ ىف هفازطآ - ۱٤۹۲ ثيدحل]

 اهنأ اپنع 1 رهن دوسألا نع مهارا نع کا اننادح بش انث دح مآ اشو - ۳

 اسهل لات , هن قلو ءدال هام ترک ذف « اھءالو اول رتشپ نأ اهيلاوم دارأو « تعال ةر یرتشت نأ تارا

 مس اهانه تلقف حلب لقلب یبلا یو : تالاق . قدعأ نآ هال اف« اتش : هل ىلا

 € ةیده انلو "ةقدص اه وه :.لاقف «.ةّرررس



 ةاكزلا باتل - ۲۶ ۳۹

 مه ال لي ینا لارل الو بینا جاوزال مجرتي ( ی ینا جاردآ لاوم ىلع ةندصلا باب ) هلوق

 دقف رظن هفو ۰ ءابقفلا قاتا كلذ ىف نلخد ال جا وزالا ىأ - نبن :أ لاطب نا لقن دقو ر یش هيف هد تذل

 لاق « ةقدصلا انا لح ال دمت لآ ان] » تلاق ةثئاع نع کلم ىبأ نبا قبرط نم جرخآ لالخلا نأ ةمادق نبا رکذ

 هلقن اف حدقي ال اذهو . اضيأ ةبيش ىلأ نبا هجرخأو « نسح ةشئاع ىلا هدانساو : تاق . اب« رعت ىلع لدي اذهر
 « ةقدصلا انا لحت ال انإ » اعوفرم عفار ی نع هريغو نابح ناو ىذمرتلا هحو ننال باحأ یورو . لاطإ نبا
 دمع حیحصلا وهو « نؤشجاملا نباك ةيكلاملا ضءبو ةفينح وبأو دحأ لاق هبو « مپسفنآ نم موقلا اوم ناو

 هلوت فالخلا أشنمو « سا سمخب اوذوعب مل كلذلو < ةقيقح مهم اوسیل ممل مل زوج دوهججا لات و . ةسفاشلا

 عیج لوانتب ال هنأ روبمجا ةجحو + ال وأ ةقدصلا رحت كح ىف ةاواسلا لوانتب له « مهسفنأ نم د وأ « مهم م
 . ببسلا جرخم ال هنأ ىلع اوقفنا دقو « ةقدصلا ببن ىلع درو هنکل ۰ ةقدصلا عرحت ىلع هيف لیاد الف ماکحالا
 ذقو « جاوزالا ىلاومل اهزآوج ىلع لدي هن ال باپلا ثر دح مهل لدتسی نأ نکعو ؟ ال وأ هه صخ له : اوفلتخا ناو

 ىراخبلا دروآ امإ : ةيشاهلا ىف رينملا نآ لاق ؛ كلذب یرحآ مهلاوف لالا ةلمج نم كاذ ىف اویل جاوزالا نأ مدقت

 ناظلا نظي الئل ادحاو الو ةقدصلا نماء مرحي الو فالخلا ىف نملاوم لخدن ال جاوزالا نأ ققحيا ةجرتلا هذه

 ىف فاصملا دروأ مث ۲ درطب ال هنآ نیف ‹ نپااوم ىف درطي هنأ لا ىف جا هزالا لوخدي سائلا ضعب لات ال هنأ

 « ةفدصلا نم ةوميمل ةالوم اهتيطعأ , ه هلو ةاشلا دلم عافتنالا ف سابع نبا ثيدح اهدحآ : نيثيدح بابلا

 ىف ةدئاغ ثيدح امیتاث . ةالواا هذه مسا ىلع فقأ لو  ىلاعت هنا ءاش نا حتابذلا ىف فوتسم هيلع مالكلا ىأسو

 ىف قوتس هيلع مالكلا ىنأيسو « ةيده انا و ةقدص اهل وه » ابع هب قدصت ىذلا محملا ىف جلي هلوق هيفو ةريرب ةصق

 وه امآو « ةدئاف ريغل ىلوملا ةمست ناف ۰ امن ینغتسم ةجرلا هذه : .عاتالا لاق ؛ (هيبفن) . ىلاعت هلا ءاش نإ قتعلا

 ةد'افلا نم اپف ام تاع دقو لاق اذنك . طقف هبج و ىلع ثيدحلا قوسا

 ةقدصلا تلكرحت اذإ بيسإب - ۲
 مآ نع يريم تاب ةصفح نع ”دلاخانثدح میر نب ديزي افتح هللا دبع "نب لع ازم -- ۶

 : تلاتف * یش دنع له : لاقف امنع لا ضر ةشئاع ىلع لب "ینلا لخد » تلاق اهنع "هللا ضر ةيراصنال ی

 « الح تب تق دق اهنإ : لاق . ةقدصلا نم اهم تب ىتلا ةاشلا نم ٌةبيَسن انيلإ هب تب ءىش الإ ءال

 'ىنلا نا » هنع لا یفر سن نع دا نع ةبعش اندح مکو انثدح یموم ن ی اش هس 6

 « ةيده انل وهو « ةقدص اپلع وه : لاق رب لع هب قد محلب يآ هل

 هلو ین نا نع نأ مهم ةداَتَق نع 4 ةبعش انأينأ : : دواد وأ لاقو

 ۱ [ ۲0۷۷ : ىف هفرط - ۱۸۹۵ ثيدحلا ]

 .اضگرات ىمشاهلا زاج دقف ىأ ٠ هلوآ مب « تاوح اذإ  رذ ىبأ ةبازر ىف ( ةقدصلا تلوحت اذا باب ) هلوق

 « ةيسن » هلوقو . مامطلا نم ىأ إ یش دنع له ) هلوق . نوبرصب هلك دانسالاو ءاذحلا وه ( دلاخ انثدح ) هلوق



 ۳0۷ ۱۹-۱۹۱ كثيدحلا

 . تنأ اهب تشمب ىأ ةانثلا حتفب ( تعب یتا ةاعلا نم ) هلق ٠ ةيطع مأ مسا رغصم ةدحولاو ةلمهملاو نونلاب

 ةيدسللا لع تلخل ةفدصلا كح نع تلقتنا ۱۸ اپکلم ةحصا ةيدماب ابف تفرصت امل اهنأ ىأ ( الع تغلب ) هل

 حتفب ابلحم طبض نأ دعب لاطب نبا رب رقت اذهو « ةبهلا ىف ىتأيس اك ةقدصلا فالخ < ب هقا لوسرل لحن تناكو

 , ةمجرتلا ف یراخبلا لوع هیلعو « ىلوأ لوالاو « اهرةتسم تغلب ىأ لواحلا نم اهکپ ممضعب هطبضو « ءاحلا

 لاقو ارصتخ ةريرب ةصق ىف سنأ ثيدح فنصلا دروأ مث . ةبملا باتک ىف هطسب یأیس اک ةر ةصق ريظن اذهو

 « ىماايطلا وه دواد وبأو . عامسلاب هيف ةداتق حيرصتل نأملا نود دانسالا ركذف « ةبعش ان انآ دواد وبأ لاتو » هدمب

 قبرط نم ليعءامسالا هجرخآ دقو ۰ انعنعم هنم ابلع تفقو ىتلا ةخسنلا ىف هتيأرو كلذك هدنسم ىف هجرخآ دقو

 نأ یشاها نأ ةيطع مأو ةرب وب ةصق نم ىراخبلا طينتساو ۰ اضيأ سأ نم ةداتق عامسب حزصف ةبعش نع ذاعم

 كلم ام ذخأي نأ ىمشاهلل لح الف : لاق « هلمع ىلع ذخأب امن هنأ كلذو , ةاكرلا ىلع لمع اذإ نيلماملا مهس نم ذخأي

 ةقدص زاوج ىلع اضيأ هب لدتساو . ةقدصلاب ال هلمعب كلم ام ذخأ هل لحي كلذك ةقدصلاب ال ةقدص ناك ام ةيدحلاب

 ةيدملا كلت نأ مربخآ لب « كلذ میلع ركي ملو لب هنيبو ممضنآ نيب اوقرف منال تل ىنلا جاوزأل عوطتلا

 ملعأ هقاو . هريرقت مدقت اک اہف هيلع قدصاملا فرصتي ةفدص اهنوك نع تجرخ اهنيعب

 اوناك ُثيح هارقفلا ىف دو « ءاينغألا نم ةقدصلا ذخأ صاب - ۳

 نأ نع نی نب هللا دبع نب حب نع قاحسإ "نب هايركز انربخأ هلل دبع انريخأ "دم نشر #45
 موم

 ىلا ندب نيح لب نب امل لب لوسر لاق » لاق امنع "لا يضر سابع نا نع سابع نبا لوم دم

و شا ب 4ل نأ اودپشب نأ ىلإ معداف منج ادا « باتک لهأ وق یأتس "كن : نیلا
 "لوسر رع نا

 اوعاطآ ره ناف: ةلیلو موي لک یف ٍتاولع سم مهملع ضرف دق هلا نأ مزيخأف كل ذب تا اوعاطأ م ناف « هلا
 ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 1 ی 7 ۳ 7۳ © 5 2 3 3

 كلل اوعاطأ مه ناف . معئارقف ىلع دّرتف مئاينغأ نم خون ةقدص مبملع ضف دق هلا نأ مربخأف "كل ذي كل

 « ٌباجح هللا نيبو نيب سيل هناف « مولظلا وع یقتاو . مل اومأ مارو كايا لب

 نأ بابل ثيدح رهاظ . : ليعامسالا لاق ( اوناك تسح ءارقفلا ىف درتو ءاينغالا نم ةقدصلا ذخآ باب )ەل

 ,لا-ملا دلب نم ةاكزلا لقن زاوچ ىراخبلا راتخا : ريئملا نبا لاقو « مهئاينغأ نم تذخأ نم ءارقف ىلع درت ةقدصاا

 دقف ناکةهج ىأ ىف ةقدصلا هيف تدر مهنم ریقف ىأف « نیملسلا ىلع دومب ريمضلا نال « مهئارقف ىف ذرتف د هلوق مومما

 نايعأ نأ هيوقب هنأ الإ رهظألا نكي م نإو ةنإ : لاتو لوآلا ديعلا قيقد نبا حجر نكل ۰ مؤارقف كلذب صتخيف

 ناو مكحلا مهب صتخي الف ةالصلا ىف ربتعت ال اک ةاكرلا ىف ربتعت الف « ربتعتال ةيلكلا عرشلا دعاوف ىف نيبطاخلا صاضثألا 7

 هلقن و « امم اععأو ةفيذحوبأو يللا لق:لا زاجاف ةلأسملا هذه ىف ءاملعلا فلتخا دقو . یهنا ةبجاوم ا باطخ م صتخا

 دنع أزجأ لقنو فلا ولف لقنلا كرت روبمجلاو ةيكل لاو ةيعفاشلا دنع حصالاو « هراتخاو ىعفاشلا نم دذنلا نبا

 يراخبلا دابتخا هنأ دم الو امه نوقحتسلا دفف اذإ الإ حص لا ىلع ةيعفاشلا دنع ءىرحي مو ؛ حضألا ىلع ةيكلاملا



 ناک لا باتک ب ۶ ۳۵ ۸

 ( هللا دبع انربخآ ) علو . قافحتسالا ةفصب فصتم وه نم هيفو دلب نع اواقني ال هنأب رعد اوناک عح هلوق نال
 ¢ یح ی لوح د ان ركز نع عبكو ةءاوز ف (ىحي نع) هل . هقوف نم اذکو ی قع) ن ایرکزو ثكرابلا نیا وه

 سابع نبا تمعس لوقي دبعم ابأ عمس هنأ يحم نع » ةيمأ نب لیعاعا ةياور ىف ( دبعم ىبأ نع ) لوو : ام هجرخآ
 عنیج ف اذک ( نملا ىلا هثعب نیح لبج نب ذاعمل لس هللا لوسر لاق ) هلوق . ديحوتلا ف فمما هجرخآ « لوق

 نع» هيف لاقف عيكو نع مهنئالث مهار ] نب قع) و بی رکی أو ةبيش أ نیرکب ىبأ نع لسم هجرخأ ام الإ . قرطلا
 نأ لسم قایس رهاظو ؛ ذاعم دسم نم وف اذه. لعف < ها هللا لودر ىنثمب .: لاق لبج نب ذاعم نع سارع نیا
 دف سابع نبا دنننم نم هنأ تاياورلا رئاسو « ةبيش ىلأ نب ركب فأ ةياوز ريغ ىف كلذ رآ ل نکل « جردم ظفللا
 ىف وه اذکو ء اذاعم ثعب ملي هللا لوسد نأ سابع نبا نع ه هيف لاقف عيكو نع بيرك ىبأ نع ىذءدلا هجرخأ
 هجرخآ هدنس.ق .دمحأ عسيكو نع هاور اذکو « هب عييكو انثدح د لاق هيوهار نبا وهو مهاربأ نب قحا دئمم
 نع هح ف ةع زخ نا هجرخأو ۱ كلذک عسکو نع یموم نب یح نع ملاظملا ف ىأيسو 5 دحأ نع دراد وبأ

 قطقرادلاو ىدسلا نب ىسومو ةمشيخ ىلأ قيرط نم ليعامسالل و « یلعثلا دع نب رفمجو ىرخلا هللا دبع نب دمع
 ركب فا ةبازر تتبث ناف « كلذکع یکو نع مہلک ىوغبلا مهاربإ نب قعاو قرودلا مهارب] نإ بوقعي قیرط نم

 ذإ وهو هل ینلا ةايح رخاوآ ىف ناك هنال دیعبب كلذل سابع نبا روضح سیل نکل « سابع نبا لسم نم وهف
 ‹ ىزافملا رخاوأ ىف فذصلا هركذ اك قلب ىنلا جح لبق رشع ةنس نیلا ىلا ذاعم ثعب ناكو « ةنيدملاب هب وبأ عم كاذ
 هجرخأو « كلام نب بعك ىلا هدانساب ىدقاولا هاور كوبت نم مب هفرصنم دنع عسن ةنس رخاوأ ىف كلذ ناك ليقو
 ¿ نامت ةئس حتفلا ماع هثعب ليقو « رشع ةنس رخآلا عبر ىف ناك هنأ دعس نبا یکح مث « هنع تاقبطلا ىف دعس نبا
 داعم ناك له فلتخاو ام تاف ماشلا ىلا هجوت مع ركب نبأ درع ىف مدق نأ ىلا نملا ىلع لزب مل هنأ ىلع اوقةتاو

 ةيصولل ةئطوتلاك ىه ( باتک لمآ اموق ىنأتس ) هلوق ۰ لوالاب ىناسضلاو ىناثلاب بلا دبع نبا مرج ؟ ايضاق وأ لاو
 ةديع نم لاجل ا ةبطاخك. مهتيط اخ ىف ةباذعلا نوکسن الف ةلمجا ىف لع لهأ باتکلا لمأ نوكل اهلع هتم عمجتسنل

 مهصخ امنو « مريغ نم مهف نوکی نأ زوج لب باتكلا لهآ نم مهلع مدقي نم عيمج نأ هيف سيلو ؛ ناثوآلا
 ميعداف) هلق ۰ مجلا لوصزلا لوصح الؤافت اذ] ظفلب ربع لوق ( مهتثج اذاف ) هل . مريغ ىلع مل اليضفت ركذلاب
 لودر ف أو » ظفلب ةاكرلا لوأ ىف مدقت دقو « رثكالل اذک ( هلا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأ لا
 هنثء مساقلا نب حود ةلاور ف ةيمأ نب ليعامسا امأو « امف هيلع فلتخم مل یا نب اركز ةياور ىف اذك . هلل
 اذاف. هللا اودحوب نأ ىلا » هنء ءالعلا نب لضفلا ةياور فو ,هللا اوفرع اذاف ۰ هللا ةدابع هيلا موعد ام لراف »
 تعقوو « ةلاسرلاب هیینا و كلذب هل ةداپشلا هديحوتب و هديحوت هللا ةدابعب دارملا نأب اهنيب عمجمو « كلذ اوفرع
 لكب هبلا ةبجوتم ةبلاطملاف دحوم ريغ منم ناک نف امه. الإ اهريغ ءىش حصي ال ىذلا نيدلا لصأ اههنال امهم ةءادبلا
 ء ةلاسزلاب رارفإلاو ةينادحولاب رارقإلا نيب حجاب هل ةبلاطملاف ادحوم ناك نمو « نييعتلا ىلع نيتداهشلا نم ةدحاو
 مهتبا اطم نوكتف هيبشتلا دقتمي وأ ريزع ةونيب لوقب نك همزلتسي وأ كارشإلا-ىضتقي ام نودقتعي اونأك ناو
 نيد فلاخي نيد لك نم ىريتلا طرتشي ال هنإ ءایلعلا نم لاق نه هب لدتساو . مهدئاقء نم مزلب ام ىننل ديحوتلاب
 « هب يفكاف .داقتعا كرتب ال مالسالا ىف لم“. | هریغب نمم رهو “يشب !رفاک ناک نم نإ لاق نمل الخ مالسالا



 .تبدحا ۱4٩ ۳۵۹

 هب .لدتساو <« كلذ ینتکسف هربغ و ر زع وب ىرعدو هبشنلا دامتعا كرت مزاتسسب نين دامشلا داقءا نأ باوجلاو

 لوق وهو ةلاسرلاب دمحم ةدامشلا املا فرضي ىتح هللا الإ هلإ ال نأ ةدامش ىلع راصتقالا مالسالا ىف نيكي ال هنأ ىلع

 : ( نامت ) ۰ ةدرلاب کس اب رظت فالخلا ةدئافو . ةيئاثلاب بلاطیو السم ىلوآلاب ريصي مهضعب لاقو « درهجا

 لئاوأ ىف تح نبا هاکح اك رغصالا عبت وهو برك يأ دعسأ نمز ىف نیلا ىف ةيدوملا لوخد لصأ ناك اهدحآ

 هللا نبا رب زعلا نأب لوقلا نم نامزألا هذه ىف دوبل تأربت : ىذمرتلا حرش ىف ىبرملا نبا لاق اهن. ةب وبنلا ةريسلا

 نع لق ملف .اهريغو ةئيدملاب هعم دوبلاو هنمز ىف لوت كاذ نال tt ىنا نمز ىف ا ناك هن وک منع ال اذهو

 ىراصنلا نم لئاقلا نأ ليلدب مهعيمج ال منم ةفئاط كلذب لئاقلا نأ رهاظلاو « هبقعت الو كلذ در هنأ مهم دحأ

 داقتعا بلقنا اک نامزالا هذه ف تضرقنا ةفئاطا كلت نوكست نأ زوجيف موعيمج ال منم ةفئاط هللا نبا حیسلا نإ

 « ةيسحلا ال ةيونعلا رومألا نم هنأ ىلا بالاو نالا ىف ىراصنلا دقتعم لوحتو لیطمتلا ىلا هيبشألا نع د وبيلا رظعم

 مث ناف » ةعزخ نبا ةياور قو « اوداقناو اودهش ىأ ( كلذب كل اوعاطأ مه ناف ) لوو . بولقلا بلقم ناحبسف

 هسفنب ىدعت ناكنإو مالل 5 عاطأ یگلعو « كلذ اوفرع اذاف » مدقت اک ءالعلا نب لضفلا اور فر « كلذل اوباجآ

 هتفرعم نوررظب و هللا نودبعي اوناک نو نيفراعب اوسيل باتکلا لهأ نأ ىلع هب لدتساو « داقنا ىنعم هنمضتا

 ىذلا مدوبعف (1)دلولا هيلا فاضأ وأ ديلا هيلا فاضأ وأ هقلخم همش نم هلا فرعام : نيماكشملا قا نح لاق نكل

 ناميإلا ىلا الوأ اوعد ثيح عورفلاب نيبطاخ ريغ رافکلا نأ لع هب لدتساو . هب هومسناو هللا وه سيل هوديع

 مل ول مهنأ نم مفي « مريخاف اوعاطآ مه ناف د هلوق ناف اضيأو . ءافلاب املع كلذ بترو « لمعلا ىلا اوعد مث « طقف
 ةنأب لوالا نع میضعب باجأو « هب جاجتحالا ىف فلتخم طرشلا موهفم نال رظن هبفو *یش مېلع بج ال اومیطی

 امهیب بیترت ال ةاكزلاو ةالصلا نأ اک ۰ بوجولا ىف بیترتلا مزاتسی ال ةوعدلا ىف بین لا نال. فیعض لالدتسا
 مدع نم مزل الو « ءافلاب الع یرخالا تبترو ثيدحلا اذه ىف ىرخاللا ىلع امهادحا تمدق دقو ؛ ن

 ةالصلا دححيو دیحوتلاب رقي ئذلا نأ ةالصلا ىلع ةاكرلا بیترت ىف ةكملا ليقو . ةاكرلا طاقس) ةالصلاب ناينالا

 ام الال ةالصلا ركذ نع رخآ ةقدصلا رکذ نإ ىناطخلا لوق امأو « ةاكرلا هعفنت الف اثیف هلام ريصیف كاذب رفكي

 نم كلذو <« ملا ما دن لاقي نأ هما و « نسح رپ ةالضلا راركت ررکت ال املأ و موق نود موق ىلع بحت

 رتولا نأ ىلع هب لدتسا ( تاولص سم ) هلوق . ةرفنلا نمأي مل ةرم لوأ ىف عیب مهلاط ول هنا باطخلا ىف فاطلتلا

 نيج لمتحي : دیعلا قيقد نبا لاق ( كلذب كل اوعاطأ مه ناف ) لوق . هعضوم ىف هيف ثحبلا مدقت دقو ضرفب سيل

 حجر, دقو « لعفلاب ةءاطلا دارملا نركب نأ ىناثلاو « اهل مومازتلاو مهلع اب وجوب مرارقإ دارملا نوكي نأ امهدحأ

 ةضيرفلاب !وزيخأ ول مهلأب ىناثلا حجرتیو ۰ اهلا كاذب ةراشإلا دوعتف ةضيرفلاب رابخالا وه روكذملا نأب لوألا

 بوجولل ناعذالاو راكنإلا مدع طرشلاف « نين داهشلا فالخ ظفاتلا طرتدو مد نکل لعفلا لاثتمالا لا او رداف

 « ىلوأف امج وأ هافک لعفلاب وأ رارقالاب لثتما نف ٠ نیرمالا نيب كرتشملا ردقلا دارملا نأ رپظی یذلاو . یهتنا

 ذختب لو هل هیبش ال هناحبس هلال « هردق قح هردقي او هناعبس هب لهاج دلولا هيلا فاضا وأ هقلخم هللا هبش نم نأ كش ال (۱)

 هم وبف نیو یدیآ سنج نم اهنأ ىلع هئاسبس هل اهفاشأ نف « ليصقت لما هئاسبس هيلا دلا ةفاشإ امآو . اف الو ةبحاص
 بجاو هجرلا اذه ىلع هني اهئانثاو « تح اذن كلذ ىف هقلخ هباشي نأ ريغ نم هلالجم قيل ىذلا هجولا ىلع هيلا اهفاشأ نم امأو « لاض
 قفوملا هللاو ٠ هبذتف .« ةنسلا لهأ بهدم رهو < ةنسلا « تمحو نآرقلا هب قطن اك
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 . « منم ذهن كلذب اورقأ اذاف » ةاكرلا رکذ دعب و ءاولص اذافو ةالصلا رکذ دعب ءاللعلا نب لضفلا ةياور ىف عقو دقو

 ءالما نب لضفلا ةباور ىفو ؛.ةاكرلا لو ىف مدقت اک « ملاومأ ىف ه ابرکز نع مصاع ىبأ ةياور ىف داز ( ةقدص ) هلوق
 نأ ىلع هب لدتسا ( مهئاينغأ نم ذخوت ) هلوق ۱ مث رقف ىلع دربف منغ نم لخؤت مها ومأ ىف ةاكز مملع ضرتفا

 ىلع ) هلوق ۰ ارهق هنم تذخأ اهنم عنتما نف « هيئانب املو هسفنب امإ اهفرصو ةاكزلا ضبق ىلوتي یذلا وه مامالا

 دسعلا قیقد نبا لاق اک ثح هيفو ‹ دحاو فذص ىف ةاكزلا جارخ] نکی هنإ هريغو كلام لوقل هب لدتسا ( مهئارقف

 لدتسي دقو : ىباطخلا لاقو < ءاینغالا نيب و مهيب ةقباطلل و كلذ ىف بلاغلا مهنوكل ءارقفلا ركذ نوكي نأ لامتحال
 ناك اذإ ینغب سيل هال باصن ردق هيلع ىذلا نيدلا نم لضفي مل اذإ هدب ىف ام ةاكز نويدملا ىلع یر ال نم هب
 نبا لاق هرابظ] زوج ال رمضم لعفب بوصنم مارك ( مهلا ومآ مثاركو كاياف ) هلو . هتامرغل اقحتسم هلام جاّرخإ
 نأ هيف ةّتكنلاو « لاملا رايخ ذخأ كرت هيفف « ةسيفن ىأ ةعرک عج مئاركلاو « واولا فذح زوحب الو : ةبيتق
 قتاو) هلوق . هيف ثحبلا مدقت اک كلذب اوضر نإ الإ ءايذغالا لاء فاحجالا كلذ بسانپ الف ءارقفلا ةاساولت ةاكزلا
 ىف ةتكنلاو ؛ لا عاونآ عميمج نم عنلا ىلع هیبنت هيفو . مولظملا كيلع وعدي.الثل مظلا بنجم ىأ ( مولظملا ةوغد
 فوذحا كابإ لماع ىلع قتا و فطع : مهضعب لاقو . لظ اهذخأ نأ ىلإ ةراشإلا مئاركلا ذخأ نم عنلا بقع هزکذ
 ةراش) مع هنکل و « لظ مئارکلا ذخأ نأ ىلا فطعلاب راشأو . منارکلا ضرمتت نأ كسفن قتا ريدقتلاف « ابوجو

 ناك ناو ةلوبقم اهنأ دارملاو « عنام الو اهفرصي فراص اهل سيل ىأ ( باجح ) هلوق . اقلطم لظلا نع زرحتلا ىلا
 « هسا لع هروجفف ارجاف ناک ناو < ةباجتسم مولظملا ةوعد و اعوفم دحأ دنع ةرب ره ىبأ ثيدح ىف ءاج ا ایصاغ

 " لییذت « مولظملا ةوعد قتا  هلوق : ییطلا لاقو . سانلا نع هبجحم ایاجح ىلاعت هلل نأ دارلا سیل و « نی فاتن
 ءاقتالل لیلعت « باجح هللا نيبو اهنيب سيل هناف  هلوقو ؛ هريغ ىلعو مئاركلا ذخأ نم صاخلا ملظلا ىلع هلاتشال
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ديحوتلا بانك ىف ديم اذهل ىتأيسو « بجع الف ابلظنم ناطلسلا راد دصقي نك « ءاعدلل لیثعو
 هل لجعي نأ امإ : بتارم ثالث ىلع ىعادلا نأ رخالا ثيدحلاب ديقم ومف اقلطم ناكنإو هنأ الإ ::ىبرعلا نبا لاق
 نم مأ ) ىلاعت هلوق قلطم ديق اک اذهو . هلثم ءوسلا نم هنع عفدي نأ امو « هنم لضفأ هل رخدي نأ امإو « بلط ام
 ديحوتلا ىلا ءاعدلا اضيأ ثيدحلا قو ( ءاش نإ هيلإ نوعدت ام فکس ) لاعت هلوقب ( هاعد اذا رطضلا بيحب
 رخ لوبقو « ةاكرلا ذخ ال ةاعسلا ثعب هيفو ‹ اهريغو ماکحالا نم هيلا جاتحم اف هلماع مامالا ةيصوتو « لاتقلا لبق
 هيفو ضایع هلاق « مهئاينغأ نم » هلوق مومعل نونجلاو یصلا لام ىف ةاكرلا باحيإو « هب لمعلا بوجوو دحاولا
 « مومعلا وأ دلبلا صوصخ انلق ءاوس نيملسملا ىلا مهئارقف ىف ريمضلا دوعل رفاكلا ىلا عفدت ال ةاكزلا نأو « ثحب
 «ييقفلاب هلباقو اينغ هنم ذوخأملا لعج هنا رح نم ةاكرلا نم ىطعي ال اباصن كلم نم نأو « هيلع ةاكز ال ريقفلا نأو
 قيقد نبا لاق « ىنثتسا رم الإ ةاكزلا ءاطع) نم عنام ىنغلاو ىنغ وهف هلم ةذوخأم ةاكزلاف باصنلا كلم نمو
 لبق فلت اذإ لالا نأ هيف : ىوغبلا لاقو . ةيفنحلا لوق هنأ مدقت دقو « ةوقلا ديدشلاب عحبلا اذه سيلو : ديعلا
 ركذ ثيدحلا اذه ىف عقب مل : ( ليك ) . اضيأ رظن هبفو لاملا لإ ةقدصلا ةفاضإل ةاكرلا تطقس ءادالا نم نكفلا
 "« ةاورلا ضعب نم ريصقت كلذ نأب حالصلا نبا باجأو « مالا رخآ ىف ناك مدقت ايذاعم ثعب نا عم جحلاو موصلا
 يتامركلا باجأو . ناصقنلاو ةدايزلا لامنحال ةيوبنلا ثییداح الا نم ریثکب قوئولا عافت را ىلإ ىضفي هنأب بعت و
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مل مث نف نآرقلا ىف اررك اذطو ؛ رثك أ ةكرلاو ةالصلاب غراشلا مايتها-نأب
 عم كيدحلا اذه ىف جحلاو موصاا رکذب 

 فالخم الصأ هنء ناطقسي ال فلكملا ىلع ابجو اذإ ةكرلاو ةالصلا نأ كلذ قف رسااو « مالسالا ناكرأ نم امهنأ

 عرش نكي م ذئذيح هنأ لمتحيو ‹ بوضع ا ىف اک هيف هماقم موقب دق .ريغلا ناف جحلاو ۽ ةيدفلاب طقسي دق هناف موصلا

 ىنب » رع نبأ ثیدک ءیشب هنم عراشلا لخع مل ناكرآلا نایب ىف مالکسا ناک اذإ : مالالا خيش انخیش لاقو . یهتنا

 دوجو .دعب ناك ولو ةاكرلاو ةالصلاو ةدابشل ةثالثلا ناكرالاب تدك | مالسالا ىلإ ءاعدلا ىف ناك اذاف « سم ىلع مالسالا

 افوزت نأ عم ةءارب نم نيعضوم ىف ( ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبامت ناف ا) ىلاعت هلوقک جا و موصلا ضرف

 هللا الإ هلإ ال نأ اودبشی یتح سانلا لتاقآ نأ ترم » اضيأ مع نبأ ثیدح و « اعطق جحلاو موسلا ضرف دعب

 یداقتعا : ةسفلا ناکرالا نأ كلذ ىف ةكحلاو : لاق« ثيداحالا نم كلذ ريغو « ةاكرلا اوتؤب و ةالصلا اوميقيو

 نيريخالا نينكرلا عرفتل الع مالسالا ىلا ءاعدلا ف رصتقا . ةاكرلا وهو ىلامو « ةالصلا وهو قد و ؛ ةداهشلا وهو

 رافكلا ىلع ةقاش ىهو لصالا ىه مالسالا ةملكف اضيأو « ىلام ندب جحلاو ضع لأدب موصلا تاف ۰ اهلع

 اهاوس ام ناك ةثالثلا هذمل ءرملا نعذأ اذاف « لاملا بح نم ناسنالا ةلبج ىف ال ةفاش 2 زلاو اهررکل ةفاش تاولصلاو

 ملعأ هللاو . املا ةبسنلاب هيلع لهسأ

 : [ ةنوتلا ۳ ] هلوقو « ةفدصلا بحاصل هئاعذو مامإلا ةالص بساپ - 2327 ٩6

 ( مل نکس كتالص نإ « مهملع و ۰ تک و مان د ماومآ نم حر

لا ناک» لاق ىفوأ یآ نب هلا دبع نع ور نع 1 انك دح رع ن صفح شم بس ۷
 ال ىن

 « ىوأ ىنأ لآ ىلع لص ملا : لاقف هتفدصب ىبأ هانأف . نالف لآ ىلع لص "مهلا : لاق ممتقدضب موق هاتأ اذإ

 [ 1۳۵۹۲۲۳۲ ۱۹٩£ : ىف هفارطأ - 149 ثيدحلا ]

 ( محل نكس - هلوق ىلا  ةقدص مهلاومأ نم ذخ : ىلاعت هلوقو « ةقدصلا بحاصا هئاعدو مامالا ةالص باب ) هر
 لزب ءاعدلا نم هريغ لب امتع سيا ةالصلا ظفل نأ نیبیا ةجرنلا ىف ةالصلا ىلع ءاعدلا فطع : رینلا نب نيولا لاق

 ىف لاق قب هنأ رجح نب لئاو ثيدح نم ىاسنلا هجرخأ ام ةالصاا ظفا ىف راصحنالا مدع دیو . ىبتنا هتلزنم

 ثيدحلا قايس نم مهفهن أكف كلذل ةبألاب هلال دتا امأو. «هلإ ىفو هيف كراب مهللا » ةاكرلا ىف ةنسح ةفانپ ثعب لجر

 هريغو متاح ی نا یورو . } pele لصو7 ىلاعت هلو ىف سالا لاثتما ىلع هلمخ ۰ كلذ ىلع هَ ید ةموادم

 فذصلا ربع : ةيشاحلا ىف رينم ا نا لاقو ۱ مث عدا : لاق 1 مولع لصو ا ىلاعت هلوق ىف ید.ءلا نع حیح دابساب

 ( محل نکس كنالص نا مهلع لصو) هلوسر هللا لاق اء] : قیدصل موق ىف ةدرلا لهأ ةمش لطبيا مامالاب ةمجرتلا ىف

 نب هللا دبع نب ةرم نبا وه ( ورمع نع ) هلو . باطخلا ىف لخاد مام لكنأ نيبي نأ دارأف لوسرلاب صاغ اذهو

 . سادب ال ناك : ةبعش لاق « ىفوأ یی نبا نم الإ ةباحصلا م عمسي مل نيغص ىعب ات وکلا یداراا قراط

 مهللا : لاق ) هلق . « ةرجشلا باحصأ نم ناكو ىفوأ ىبأ نبا تعم ه ظفلب ىزافملا ف فيس ( هللا دبع نع ) هل

 قلطب لالا نال فن ىفوأ ابآ ديرب (ىفوأ ىنأ ل آ ىلع) هلق . نالف ل آ ىلع : رذ ىفأ ريغ ةياور ىف ( نالف ىلع لص

 قح ىف الإ كلذ لاقي ال : ليقو ءدواد لآ ريهام نم ارامزم ىتوأ دقل و ىموم ىبأ ةصق ىف هلوقک ءىثلا تاذ ىلع

 ىرابلا عف * ۳ ج۱۱ - م 0



 ةاكزلا باتک - 4 ۳۹۲

 تحت ناوضرلا ةعيب هللا دبع هنباو وه دهش ىلسالا ثراحلا نب دلاخ نب ةمقلع ىفدأ ىبأ مساو « ردقلا ليلجلا لجرلا

 لع ۾ لدتساو ٠ نينامثو عبس ةنس كلذو ةفوكلاب ةباحصلا نم تام نم رخآ ناك نأ ىلإ هللا دبع رمعو ةرجدلا
 ةعامج لاق دقو هيلع ركعي ثيدحلا اذهو : نيتلا نبا لاق « روپاو كلام ههركو ءايبنالا ريغ ىلع ةالصلا زاوج

 ةالصلا لصأ نأب ام دق هنع ىناطخلا باجأو « ثيدحلا اذه ءاعدلا اذ قدصتال ةقدصلا ذخآ وعدي : ءالعلا ن
 ةدايزب هل اد هيلع هتمأ ةالصو «ةرفغلاب م مل ءاعد هتمأ ىلع ملي ىنلا ةالصف ۰ هل وعدملا بسحب فاتخم هنأ الإ ءاعد
 ضعب هجراو ۰ اطل ةاکرلا ذخآ ءاعد ی | ىلع هب لدتسا و . ىهتنا ءريغب قیلپ ال ناك كلذلو قلزلاو یر

 راس نالو 0 ةاعسلا هب ین هملعل ايجاو ناک ول هاب باعت و ٠ ةيعفاشأا ضبا اجو ىطانحلا ہاکحو هاظاا ل

 نأ لمتحف ةيآلا امأو ؛ ةاكرلا كلذكف .اعدلا اف هيلع بحي ال امهريغو نوبدلاو تارافك-لا نم مامإلا هذخأب

 هريغ فالخم مل انکس هتالص نوكل هب اصاخ بوجولا نإ

 ”رحبلا د یش وه « زاکر ”رينعلا سيل : امهمع 21 ىضر سا ابع نبا لاقو

 ءاملا ىف باصب ىذلا ىف سیل ؛ سن زاك “را ىف لِي *یبلا مج اف « سا و لاو رينعلا ىف : شل

 هع "فا یر ةريره ىبأ نع نمره نب نمحرل دبع نع ةعيبر "نب رفمج ىنث دح : ثیلا لاقو -- ۸
 ۰ ۳ - هوا < 5 5 7 ر

 ىف جرف « هيلا امم دف «رانید فلأ هنلسب نأب ليئارسإ ىب ضمب لس ليئارسإ ىنب نم الجر نا » هَلْ

 ناك ىذلا لجرا جر « رحبلا ىف اهب یرف رانید لأ امف لخدأف اهرتف ةبشخ ذخأف اکرم دج ل

 « لالا ذجو اهشن امف  ثيدحلا رکذف - بطح هلهأل اهذخأف «ةشحلاب اذا
 [ ۱۲2۱۰۲۷۳۵۰۲۵۳۰ ۰۲۸۰۸۰۲۲۹۱ « 7۴°۲ : ىف هقارطآ ب ۱4۹۸ ثيدحلا

 نوکی نأ سم معأ جارختسالا قالطا و ؟ ال وأ ةاكرلا هيف بحت له ىأ ( رحبلا نم جرختسی ام باب )
 : امهنع هللا یضر سابغ نبا لاقو ) لوق . هوحنو صوغلا دعب دجوب اک ة وصب وأ « لحاسلا ىف دجو ات
 ددع قريخأ : مالا نم سلا بانک ىف ی مفاشاا لاف ریذعلا ف فاتخا ) رحبلا هرسد “یش وه 5۳ زاكرب: ر

 قشيف ذخژیف رحبلا هيقليف توميف توح هلك أي هنإ ليقو : لاق « رحبلا تابنج ىف هللا هقلخم تابن هنأ هرف
 تبني رج وه لیقو « ربلا ف شيشحلا ةلزنم رحبلا ىف تبني هنأ نسحلا نب دمع نع متسر نبا ىحو . هلم ج

 ةباد ثور هنأ نم .ىح امو : لاق ٠ انيس نبا هلاق نيع نم جرخت ليقو « لحاس ۱ جوملا هيقليف سکم

 رعق ف تجنب “یش وه لمقو ٠ ةب رڪ ةياد ثور وه : هعماج ىف راطسلا نا لاقو مەر رحبلا دز نم و

 هقیقحت أيس ىاز هرخآو فاكلا فيفختو ءارلا رکبف زاكرلا امأو . ىعفاشلا نع مدقت ام وحن یکح

 ةنيبع نبا انريخأ , لاق ىمفاشلا هلصو قيلعتلا اذهو « لحاسلا ىلا هن ىرو همفد یا یدو هل

 نایفس نب بوقعي قبرط نهو هقبرط نم قبلا هجرخأو . هلثم رکذف « سابع نبا نع ةدبذأ نع دانید,
 هفيصم ىف ةبيش یآ نا هجرخأو 6 سابع نبا نم هل ةزيذأ عام هيف حرصو « ةئيبع نبا نع هريغو ید



 ۳۳ ۱4۹۸ كيدا

 نبا نع ءاج دقو . ةقث یعبات رفصم نونو ةمجمع ةنيذأو ٠ هلثم راذيد نب ورم نع ىروثلا نایفس نع عيكو نم

 ءىش هيف ناک نإ : لاقف ريذعلا نع سابع نبا لثس » لاق سواط قيرط نم ةبيش ىنأ نبا جرخأف هيف فقوتلا سابع
 .: نسمحلا لاقو ) هلوق . كلذب مز هيف ةاكذ ال نأ هل نيبت مث . هيف كدي ناك هنأب نياوقلا نيب عمجيو « سخا هيفف
 « سخلا ربذعلا ىف لوقي ناك هنا » ظفاب هقيرط نم «لاومالا باتک » ىف دیبع وبأ هلصو ( سخلا ؤاؤللاو ربا ىف

 لاق ام ىلع درلا كلذب دارأو « هدعب ىذلا ىفالوصوم یتایس ( ا قلي ینلا لعج اف ) هلوق . « زاژلا كلذكو

 موبفمو : راصقلا نبا لاق ؛ هحرش ىف ايس ام ىلع ازاكر برعلا ةغل ىف ىمسي ال رحبلا نم جرختسي ىذلا نل« نتحمل ا

 . ىهتلا . كمسلا اپشاف رحبلا ناويح نم نادلوتي امهنال ريزعلاو ؤلؤللا امس الو هيف سمخ ال زاكرلا ريغ نأ ثيدحلا

 ینوتسم هيلع مالكلا ىأيسو ‹ عويبلا ىف هلصو مث هدروأ دقو < ا وأ اذكم ( حلا ثيملا لاتو ) هلوق

 نب ىلع انثدح » لاقف رذ وبأ هلصوو « اقلعم رذ ىبأ قیرط نم انتیاور ىف انه عقوو . یلاعت هللا ءاش نا كانه

 اذه یندصلا لع ىنأ ظفاحلا طخ تأرقو « ه ثيللا انثدح حلاص نب هللا دبع انثدح ناسغ نب دم انثدح فیصو
 ملف هن درفت نال وأ 6 قو دیار کل هنع هدنسی | اعل یراخملا لماف < ثيللا نع ىلع نب مصاع هاور ثيدحلا

 رخآ ىف لاقف كاذب ىلع وبأ فرتعا دقف مصاع هب درفني مل نکل» < « انيلس « ديعب “J یهتنا دحأ هيلع هقفاوب

 نب هللا دبع نع ىراخبلا هيف هلصو ىذلا عضوملا ىلع فقي مل هن أكو : تلق . « ثيللا نع خر نب دم هاور و.همالك

 « هضرق حجت راف اضرق ضرنقا لجر « ةمجرتلا بساني *یش ثيدحلا اذه ىف سيل : ىليعامسالا لاق . قيفوتلا هتابو خاص

 لك نأ ىلا هب راشأ هنأب كلملا دبع وبآ باجأو  *یش ىف بالا اذه نم سيل ةبشلا ثيدح : ىدوادلا لاق اذكو

 اهنأ ىلع دا لجرلا ذخأ هنم داهشتسالا عضوم : ريناا نبا لاقو . هيف سمخ الو هذخأ زاج رحبلا هاقلأ ام

 رحبلا ىف أشن ام كلذ لثم نرم رحبلا هظفلي ام ةحابإ هنم دامتسیف انل عرش البق نم عرش نإ. انلق اذاف . بطح
 ةان اعم ىلا جاتحم ام كلذكو « والا باب , نم دح ال كلم هيلع مدقتي ملام كلذكو < هبحاص كلم عطقناف بطع وأ

 هوحن وأ صوفلا رحبلا ىف وأ سمخيف لحاسلا ق دجوب ام نيب یعازوالا قرف دقو , اضيأ هجارختسا ىف بعتو

 ةبيش ىلأ نبا هجرخأ اک زيزعلا دبغ نب رمع نع یود ام الإ “یش هيف بحي ال هنأ ىلا روهمجا بهذو « هيف "یش الف
 دمحأ نع ةياورو فسو ی لوق وهو مدقت اک نسج لاو ىرهزلا اذكو

 هريثكو میل ىف « ةيلهاجلا فو زاك ترا : سبردإ نباو ام لاقو « سا زاك *را ىف صا - ٦

 دبع نب رع ذخأو . نا زاك كرا فو « زابج ندا ىف مینا لاق دقو . زاکرب ندملا س لو « سجل

 ناك امو « را هیفف برملا رضرأ ىف زاكر ر نم ناك ام : نسملا لاقو . ةسخ نينئام ”لكن م نداملا نم زيزملا

 . سا اپیفف ودملا نم تناك ناو « امف رف دملا و ضرأ ف لا تدجو ناو . 7 و ضرأ نم

 لاقي دق : هل ليق . ءىش هنم جرخ اذإ ندمملا ركرأ : لاقي هنأل « ةيلهاجلا ا ر اکر ندملا س الا ضعي لاقو

 يدوب الف عکس Ts 0 فك وأ رنک ار 06 "هل بهو نم

 سا



 ةاكرلا باتيك 4 ۳٤

 لس ىبأ نعو بیسلا نب دیعم نع باپث نا نع "كلام ان ربا فسوب نب هل ليغ او - ۵

او:لابج اما » لات هل هلا "لوسر نأ هنع هنا ىضر ةريره یا نع نهرا دبع نا
 ندلاو « دا ”عل

 « سنا زاك ءا ىفو « "ابج
 [ ۱۹۱۳ ۰ ۱۹۱۲ ۰ ۲۳۰۰ : ىف هنا ا ۱۸۹۹ ثيدحلا ]

 زكرلا نم ذوخأم نوفدملا لاملا ىاز هرخآو فاكلا فیفختو ءارلا ركب زاکرلا ( سما زاكرلا ىف باب ) هلوق

 . أيس اك تدلا ف فلتخاو , هیلغ قفتم اذهو ‹ زوكم وهف هنفد اذإ ازکر هزکر هزکد لا ءارلا حتغب

 «لاومالا باتک» ىف ديبع وبأ هاورف كلام لوف امآ ( حلا ةيلهاجلا نفد زاكرلا : سيردا نباو كلام لاقو ) هلق

 ىح عرزلا نم قوت ا ةاكرلا هنم ذخوت ۰ عررلا ةلزنع ندعملا : لاق كلام نع ريكب نب هللا دبع نب ىحي ینئدح

 ريثك هل فلکش الو لام بلطي نأ ريغ نم ذخوي ىذلا ةيلهاج لا نفد زاكرلا اء] زاكرب سيا اذهو : لاق , دصحم

» هيف لاق نكل , ريكب نب يحي ةياود « أطوملا » نم انعام ىف وه اذکمو . ىبتنا لمع
 لهأ ضعب نع كلام نع 

 نقد هلرفو « فالتخا هنع هبامصأ دنغ هيفو كلذكه نع رذنلا نبا هلقنا « سخا هريثكو هل ىف لو امأو « لمل

 ۰ انه داري الو ردصملا وهف حتفلاب امأو « حوبذم ىنم< حدك نوفدلا *ىثلا ءافلا نوكسو لادلا رسب « ةيلهاجلا

 یدواالا سيردا نب هللا دبع لاقب و ‹ ىمفاشلا وه سيردا نبا نالاقي : رذ وبأ لاق نيتلا نبا لاقف سيددا نبا امأو

 قبلا همباتو « یمفاشلا هنأب ىر رفلا نعةاورلا دحأ ىزورملا ديز وبأ مزج دقو « لات اذك  هيشأ وهو ىفوكلا

 قيرط نم « ةفرعملا » ىف قبلا ىورف « ىدوألا نود ىعفاشلا ةرابع ىف دجو كلذ نأ هديؤيو « ةمثآلا ر وبمجو

 هليلق ىف » هلوق امأو « دحال كلم ريغ ىف دجو ام ةيلهاجلا نقد سخا هيف ىذلا زاكرلاو : ىمفاشلا لاق لاق عیب را

 حلبي ىح سخا هيف بحي ال : لاقف ديدجلا امأو « هراتخاو رذنملا نبا هلقن اك ميدقلا ىف هلوق وېف « سخا هریثکر

 : يب ینلا لاق دقو ) هلق . ثيدحلا رهاظ یضتقم وهو اضيأ رذنملا نبا هلقن اک روبجلا لوف لوآلاو  ةاكرلا باصن

 ىلأيو ۰ ةريره ىبأ ثيدح نم بابلا رخآ ىف هلصو اذهو , امہ رباغف ىأ ( سخا زاكرلا فو رابج ندعملا ف

 باك » ىف ديبع وبأ هلصو ( ةسمخ نيتئام لك نم نداعلا نم زيزعلا دبع نب رمع ذخاو ) هل . هيلع مالكلا

 نب دييعس قيرط نم قبلا یورو « هوحن مزح نب ورمع نب ركب ىبأ نب هللا دبع نع ىروثلا قي رط نم « لاومالا

 لعجل رخآ باتکب بقع مث « سخلا هنم ذوب زاكرلا ةلزنع ندعملا لمج زيزعلا دبع نب رمع نأ ةداتق نع ةبورع ىبأ

 ( ةاكزلا هيفف ملسلا ضرأ ىف ناك امو « سجا هيفف برج لا ضرأ ىف زاكر نم ناکام : نسحلا لاقو ) هلق . ةاكرلا هيف

 دجو اذاو « سما هيفف ودعلا ضرأ ىف زنکلا دجو اذإ » ظفلب هنء لوحألا مصاع قب رط نم ةيش ىبأ نبا هلصو

 تدجد ناد ) هلق . نسحلا ريغ ةقرفتلا هذه قرف ادحأ لعأ الو : رذنملا نبا لاق « ةاكزلا هيفف برعلا ضرأ ىف

 ٠ هنع مدقت ام ىن وهو الوصوم هيلع فقأ مل ( سل اقف ودعلا نم تناك نإو افرعف ودعلا ضرأ ىف ةطقالا

 لوأ اذهو : تاق . ةفينح وأ سانلا ضعبب دارملا : نيتلا نبا لاق ( للا زاكر ندعملا : سائلا ضب لاتو ) هلق

 نبا لاق « كلذب لاق نم نییفوکلا نم هريغو ةفين ابأ هب ديري نأ لمتح و « ةنيصلا هذه یداخبلا هيف هركذ عضوم

 باصأ اذإ لجرلا ركرأ : برعلا لوقب مف جتحاو « زاكرلاك ندعملا نأ ىلا اهريغو ىروألاو ةفينح وبأ بهذ : لاطب ٠

 فطعلا واوب زاکرلا و ندعملا نيب تل ىلا ةقرفت دوپمجلل هجا و . نداعملا نم جرخت بهذلا نم عطق یهو « ازاكر



 ثيدحلا ۱۸٩٩ ۱۵۰۰ ۴0

 شک وأ اريثك احمر خر وأ "ینلا هل بهو نمل لاقي دق روكذملا لئاقلا ىراغبلا هب مزلأ امو : لاق « هريغ هنأ حصف

 بحب نم كلذ بجوأ نإ الإ  ینعلا ىف كارتشالا ءامسألا ىف كارتشالا نم مرلي ال هنآل , ةفلاب ةجح تزکرآ : هرم

 .ندعلا كلذكف زکرآ هل لاقي ناکناو ۰ سخا هيف بحي ال بوهوملا لاملا نأ ىلع اوعمجأ دقو < هل ملسقلا

 ىنممب « اج اتع ناك اذإ همتکی نأ ةفينح وبأ هل زاجأ امو « لاق اک سیلف همالك رخآ ىلا ءضقان مث ه هلوق امأو
 طقسأ هنأ ال كلذ نع اضوع هسفنا سخلا ذخأي نأ هل زاجأف ءىنلا ىف اببصتو لالا تيب ىف اقح هل نأ لوأتي هنأ
 الدعم هراد ىف دجو ول هنأ اضيأ لقنو لاطب نا اهركذ ىتلا ةلأ ملا ىواحطلا لقن دقو . ه 1 ندعملا نع سخا

 جاتح ندعملا نأ همدعو بوجولا ىف زاکرلاو ندعملا نيب قرفلاو . ىراخبلا ضارتعا هجتي اذمبو “ىش هيلع سيلف

 ردق ىف ةنع ففخ هتن وم تظاغ ام نأ عرشا| ةداع ترج دقو <« زاكرلا فالخب هجارختسال ةجلاعهو ةن مو لمع ىلا

 ةعب رآ هل ناكف مئانغلا ةلزبم هدجو نم لزنف رفاكلام هن ال سا زاكرلا ىف لمج ام ليقو . هيف ديز تفخ امو ةاكزلا
 تبني هناف ندءملا امأو . امف هنزرغ اذإ ضرالا ىف هتزکرآ نم ذوخأم زاكرلا نأك : رينلا نب نيزلا لاقو . هسامخأ

 ( رابج ءاجملا ) هلوق . اممکح ىف كلذكف امیلصأ ىف اقرتفا اذاف « امهتقيقح هذه . عضاو عضو ريغب ضرالا ىف
 « یلاصت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا عم تايدلا ىف ىتأيمسو « رابج اهلقع ءاجعلا » ةريره ی نع دايز نب دم ةءاود ىف
 ىنعملا امنو « هيف ةاكز ال هنأ دارملا سيل و « رده ىأ ( رابج ندعلاو ) هلوق . ماكنت ال اهنال ءاج ةميملا تيم و
 . تایدلا ف هطسب قایسو « هرجأتسا نم ىلع ءیش الو رده ورف كلبف الثم ندعم ىف لمعلل الجر رجأتسا نم نأ

 نكل « نوفدلا لالا هنأ ىلا اوبهذ روا نأو « زاكرلا ف فالتخالا ركذ مدقت دق ( سخا زاكرلا فد ) هلوق
 ىف هدجو اذاو « ةطقا وهف دجسم وأ كولسم قيرط يف هدجو اذا ام فالخ ۰ تاوملا ىف دجوب امف ةيعفاشلا هرصح

 ىلا هنع هاقلت نمل وف الإو هل وهف كلاما ءاعد' ناف هريغ ناك ناو « هل وبف هدجو ىذلا كلاملا ناك ناف ةكولم ضرأ

 زاكرلا ىف نأب ءابقفلا نم لاق نم : ديعلا قيقد نب نيدلا قت خیل لاق « ضرألا كلت ىحأ نم ىلا لاحلا ىهتني نأ
 : روما لاقو « ةضفلاو بهذلاب اضيأ ىعفاشلا هصخو « ثيدحلا ىلا برفآ وهف روصلا رثك أ ىف وأ اقلطم امإ سنا

 سمخ فرصم هفرصم : روپااو ةفينح وبأو كلام لاقف هفرضم ىف اوفلّتخاو . رذنلا نبا هراتخاو  صتخ ال

 ىنبنيو . ناتياور دمحأ نعو . ةاكرلا فرصم هفرصم : هيلوق حصأ ىف ىعفاشلا لاقو . ىنزملا رایتخا وهو « *ىفلا
 هنأ ىلع اوقفتاو « ءىش هنم ذخؤي ال ىعفاشلا دنعو سا هنم رخ روا دنمف ىذ هدجو اذإ ام كلذ ىلع
 یعفاشلا نع یک , ىذمرثلا حرش » ىف ىبرعلا نبا برغأو . لاحلا ىف سا جارخ] بحي لب لوحلا هيف طرتشي ال
 هءاحأ بک نم الو هيتك نم ءىش ىف كلذ فرعي الو « طارتشالا

 مامإلا عم نيقدصلا ةبساحمو ( ال َنيلماملاو ل : [ ةبونلا ٠١ ] ىلعت هنا لوق صاب - ۷
 ديح ىنأ نع هسیبآ نع ةورع نب ماشه انربخأ ةماسأ وأ ان دح ىموم 'نب فسوب اشو - ۰

 ةيبثلا نبا ىد مش ىب تاقدص ىلع دْمألا نم ًالجر هلي هللا لوسر لمعتسا » لاق هنع هلا یضر یدعاسلا

 « ةّبساح ءاج اف

 لع ءاملعلا قفتا : لاطب نبا لاق ( مامالا عم نيقدصملا ةبساحم و ( اپلع نیلماعلاو ) ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق



 ةلكزلا باتک -۷ ۶4 ۳۹۹

 ةبساحا نأو « نمتؤملا ةبساع ىف لصأ بابلا ثيدح : بليا لاتو . ةقدصلا ضبقا نولوتملا ةامسلا ماع نيلماعلا نأ
 هفراصم ىف ةاكزلا نم ايش فرص دوکذلا لماملا نوکی نأ لمت : ةيشاحلا ىف.رينملا نبا لاقو . هتنامآ حیحصت

 هوم دجو ام ةيساحلاب هتبل اطم ببس نأ قرطاا عومج نم روظي ىذلاو : تلق .. فورصلاو لصاحلا ىلع بسوف

 ةيبتللا نبا ةصق ىف ديمح ىبأ ثيدج نم افرط هيف فنصملا دروأ م . هيلا ىدهأ هنأ یعداو ةقدصلا لام سنج نم

 ناو . ىلاعت هللا ءاش نإ ماكحالا ىف ىفوتدم فنصلا هركذ ثبح هيلع مالکلا ىتأيسو « هبساح ءاج املف , هيفو
 دافأ « ملس ىنب تاقدص ىلع ه هلوقو . همآ سا فرعأ لو ۰ هريغو دعس نبا ركذ امف هللا دبع هما روكذملا ةيبتللا
 ةدحوم اهدعب ةانثملا نوكسو ماللا مضب ةيبتللا و. نيتليبقلا ىلع ناك هلعلف ۰ نایبذ ىنب تاقدص ىلع ثعب هنأب ىركسملا

 لیبسلا ءانبأل اه ابلأو ةقدصلا لبا لامتسا سیساپ - 4

 ةنيرع 07 100 لا يضر ٍسنآ نع ةدانق انك دح ةبعش نع ىح ان دح ددس اشم سس ۱

 یعارا اوقف . اه اوبأو اهن ابلأ ن ۲ اوبس شيف ةقدصلا لبا وب نأ هيَ فا وسر م صخرف ؛ ةنيدلا اووتجا

 نوعی لاب مهكر نو مهتم رهو ملجرأو مهيدبأ مطقف مهم ىنأف هب لا لوسر لسرأف . . دوذلا اوقاتساو

 سنأ نع تباثو ديمو ةبالق وبأ هعبات . « ةراجحلا
 تابثإ بابلا اذه ىف فنصلا ضرغ : لاطب نبا لاق ( ليبسلا ءانبال اهئابلأو ةقدصلا لب] لامتسا باب ) هلوق

 نوكي نأ لاتحال رظن لاق امفو « ةيناقلا فانصالا باعیتسا بحي لاق نمل افالخ دحاو فنص ىف ةقدصلا عضو

 حابأ هنأ هيف امت ]و « اماقر میکلم هنأ اضيأ ربخلا ف سيل هنأ ىلع . مهتصح ردق وه ا الإ عافتنالا نم مل حابأ ام
 اهباقر كيلمت امأو « قرف ال ذإ عفانملا ةيقب ىف امامتسا زاوج ىراخبلا هنم طبتت-اف « ىوادتلل لبالا نابلأ برش مل
 موفي ام ةياغف « هحوضول برشلاب حيرصتلا نع ینتک اف « اهئاباأ برشو ةقدصلا لب] لامتسا ةمجرتلا ريدقتو « عشب مف

 هنأ ىلع ؛ جامتحالا بسحب فنص نود افنص ب ةيقرلا نود .ةاكزلا لام ةعفنع صخب نأ مامالا نأ بابلا ثيدح نم

 الصأ ةرهاظب كلذل هنم ةلالدلا تسيلف « نيينرعلا ريغل اثيش كلذ نم فرصي مل هنأب حيرصت اضيأ ربا ىف سيل

 ةبالق ىبأ ةعباتم امأ ( سنأ نع تباثو ديحو ةبالق وبأ هعبات ) هلوق . ةمطاق ةجج هنأ لاطب نبا يهدا ام فالخب

 ىف فئصملا اهلصوف تباث ةعب اتم امأو « ةعزخ ناو یاسنلاو سم اهلصوف ديمح ةعباتم امأو « ةرابطلا ف تمدقتف
 ةرابطا باتک ىف قوتسم ثيدحلا ىلع مالكلا قیس دقو . بطلا

 هديب ةقدصلا لبا م . املا مسد اپ - ۹

 هللا دبع نب قاحسٍ| یی دح ئعازوألا ورح وبأ اند دح و ,ذنملا “نب مارا اشم - ۱9۰۲

 ةحلط یآ ۳ هللا ديب لَم نا 00 تودع » لاق هنع لا - ىر كلام ن نا ی دخ ةحلط ىبأ نا

 « ةفدصلا لب) | مد ميلو هدي یف هيفا وا « کل

[SAYE ۰۵۵۷ sl ۰ .+ ثيدحلا [ 



 ۳۹۷ ۱9۰۳ تب دا

 هيو « ةحلط ى أ نب تاو دف ىف نبا | كو دعت نم افرط هیف رکذ ( هد ةئدصلا لب مامإلا مسو باب ) هلوق

 مسولا نع ىلا كانه ىفأيو . امناذآ ىف اغ مسي ه هآر هنآ سأأ نع رخآ هجو نم جنابذلا ىف یتآہسو . بابلا دوصقم

 ی ريغ ةياود ىف تبث اک یازوالا وه ورع وأو سم نبا وه ( دياولا انثدح ) دانسالا ىف هلوق . هجولا ىف
 رو تاس اد EON مسوم هلصأو لرالا و .رذ

 نم اهدريلو « اهزيبمت هيف ةمكمحلاو . متاخلا ريظأ وهو . لم یآ ام مسوي یلا ةدید | یهو ۰ ءاب تبلق اهلبق ام

 خرما ىلع هتفدص ىف دوعب الثل الثم ام قدصت اذ] امرتشپ الف امحاص اپفرعیا و < بتا نمو اهذخأ

 مسيم ىف ()ب كي هنأ ىلع ةباحصلا عامجا لقن ةيعفاشلا نم غابصلا نبا نأ الإ ی ىنلا ميم ىلع ابوتنكم ناک امب

 و مسیلاب ةيفشحلا نم م 7 لأ هرک نم ىلع ةجح بابلا ثب لح قو . « ةقدص » وأ «ةاكز د ةاكرلا

 ‹ ىدآلل و مومملا نم صوصخت هنأ لع لدق لَم ىلا لعق نم كلذ تبث دقو « ةلثملا نع
 هيفو « متاخلاك وهو « هريظأ اوذختي نا سانلل سیا و امميم ذختي نأ مامالل نأ ثيدحلا اذه ىف : هريغو بلهملا لاق

 . ةجاحلل ناويحلا ماليا زاوج هيفو . نیماسلا رومأ عیج هب قحتليو « هسفنب ام وتو ةقدصلا لاومأب مامالا ءانتعا

 نع یفتسال تاج ول ابال ةمسفلا ريخأت زاوج هبفو . © ةكربلا لجال دولولا كينحتا لضفلا لهأ دصق هيفو
 لعأ هاو . ربكلا ىننو رجالا ةدايز ىف ةبغرلل اف ةبانت-الا كرتو ةنهلا لامعأ ةرشابم هيفو . مسولا 1

 ةضيرف رطفلا ةةدص يري ناو هاطعو ةيلاملا وبأ ىأرو . رطفلا ةقدص ضرف یصاپ - ۰

 وب رگ نع رفمج ن لیعاإ ان لح مج س 2 اند نکشلا ۳ دع ن یع شرم بس ۳

 نم ًاعاص وا 5 0 رطل ا لوو رفت » لاق امهنع ءا ىضر رع نبا نع هيبأ نع 3

 سانلا جورخ لب یدو نأ اهب رم 7 « نیلسلا نم ریبکلاو ریفصااو ین الو ر < زا و هاو دیملا ىلع ريعش

 6 ةالصلا ىلا

 [ ۱۵۱۲ ۱۵۱۱ ۲ ۱6۰۹ ۱۰۰۷ ۱۵۰ ىف هفارطأ - ۱۰۰۴ ثيدحلا»]

 « باتک » معن ىلالو « هدعب امو « باب » ىلع نوقابلا رصتقاو « لمتسال اذک ( رطفلا ةقدص ضرف باب ) هو

 ةندص رطفلا ةقدصب دارلا : ةيتق نبا لاقو . ناضمر نم راعفااب بحت اهنوکذ راعفلل ةقدصلا تفيضأو « باب لدي
 ىت أيس اک ثيدحلا قرط ضعب ىف هلوق دیو . ربظأ لوالاو . ةقلخلا لصأ ىه ىتاا ةرطفلا نم ةذوخأم « سوفنلا

 قاذرلا دبع هلصو ( ةضيرف رامفلا ةلدص نیس نیاو ء اطعو ةيلاملا ربأ ىأدو) مو . « ناضمر نم رطفلا ةاكز »

 لع ىراخبلا رصتقا اعاو. نن رحالا نع لوجألا مصاع قي رط نم ةيش ىبأ نبا هلصوو « ءاطع نع جرج نیا نع

 ةيفيخلا نكل < « كلذ ىلع عامجإلا هريغو رذناا نبا لقت دقف الإو « اهتيضرفب اوحرص مبنوکل ةثالثلا ءالوم را

 یضااا ةغيصب « بتك » یرخآ ةخسل ىف : قالوب ةعبط حجم« لاق (۱ (

E EEEهدسج ىف هللا لمج ال « هريغ هيلع ساقي ال هب صاخ لسو هيلع  

 یانلا عا مو « هريغ عم كلذ اولش ۸ ما هناعصلاب اف كرسلا ةعيرذل ًادس هنم را ساءلا زوج الف هريغ فالح « ةكربلا نم

EREاما فاء  



 ةاكزلا باتک - 4 ۳۹۸

 ايأو ةيلع ن مهاربا نال رظن كلذ عم عامجالا لقن فو . ةقرفتلا ىف ممدعاق ىلع ضرفلا نود بوجولاب نولوقي

 لاق ةدابع نب دعس نب سيق نع هريغو یناسنلا ىور ام اهل لدتسا و ۰ خسن اهببوجو نإ الاق مصالا ناسیک نب ركب
 بقعت و « هلفن نحو انهني مو انرمأي مل ةاكرلا تل الف « ةاكرلا لزنت نأ لبق رطملا ةقدصب مب هللا لوسر انآ »

 نآل « لوألا سالاب ءافتکالا لابتحال خننلا ىلع هيف ليلد الف ةحصلا ريدقت ىلعو  الوپم ايوار هدانسإ ىف نأب
 لهأ ضعب لوق وهو « ةدكؤم ةنس اهنأ بپشآ نع ةيكلاملا لقن و . رخآ ضرف طوقس بجوب ال ضرف لوزن

 ىف هلصأ وه : ديعلا قيقد نبا لاق « ردق ىنعع ثيدحلا ف « ضرف , هلوق اولوأو , ةيعفاشلا نم نابللا ناو رهاظلا

 ثيدحلا ىف هلوقو « ةاكز اهتيمست هدژیو . یبتنا ىلوأ هيلع لملاف بوجولا ىلا عرشلا فرع ىف لقن نكل « ةغللا

 اوت آر ىلاعت هلوق مومع ىف اهوخدلو « هريغو دعس نب سيق ثيدح ىف اهب ىمألاب حيرصتلاو « دبعو رح لك ىلع »

 اأ تبث و ( یزت نم حاف دق إل ىلاعت هللا لاقو ‹ رطفلا ةاكز اهتلج نمو كلذ لبص افت قلي نیبف ( ةاكرلا

 ىف نال رظن هيفو ليق « تابجاولا ىلع صتقا نمل حالفلا ةقيقح تايئا نيحيحصلا ف تبث و « رطفاا ةاكذ ىف تلزن

 لد ال س# ` نهد موع لیادب جرخ هنأب باجيو «دیعلا ةالص بوجو مزایف ( ىلصف هبر مسا ركذو  ةيالا

 ربع نبا یوم وه عفان نب مع « رفعج نزو ةدجعملا داضلاو مجلاب ( مضوج نب دم انئدح ) هلوق . « یدل لوقلا

 ةءاور نم لسم داز ( رطفلا ةاكذ ) هلوق . عزقلا نع ىهنلا ف رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل ةقث

 نم رطفلا تقو هلال رطفلا ةليل سمشلا بورغ ام وجو تقو نأ ىلع هب لدت-او «  ناضمر نم » عفان نع كلام

 قيقحلا رطفلا نیبتب امتاو « موصلل الع سبل ليللا نأل ديعلا موب نم رجفلا عولط امبوجو تقو ليقو « ناضمر

 ‹ كلام نع نيتياورلا ىدح]إو ديدجلا ىف ىعفاشلاو قحعا و دحأر ىروثلا لوق لوالاو « رجفلا عولط دعب لك الاب

 صأو » بابلا ثيد> ىف هلوق هيوقيو ؛ كلام نع ةيناثلا ةياورلاو مدقلا ىف یعفاشلاو ثيللاو ةفينح ىبأ لوق ىناثلاو

 « ناضمر نم رطفلا  هلوق نأ ىلع ىنبني فاللا نإ لبق : یدزالا لاق « ةالصلا ىلا سالا جورخ لبق ىدؤت نا اهب

 نبا لاقو . رجفلا عولطب نوكيف دعب "یراطلا رطفلا وأ ؛ بورغلاب بوجولا نوكيف رپشلا رئاس ىف داتعلا رطفلا
 ةفاضإ یضتقت لب بوجولا تقو ىلع لدن ال رطفلا ىلا ةفاضإلا نال فيعض كسلا اذهل كلذب لالدتسالا دیملا قيقد

 باب » ىف كلذ نم ءیت ىتأيسو « رخآ مآ نم بلطيف بوجولا تقو امأو « ناضمر نم رطفلا ىلا ةاكزلا هذه
 « ناث لوعفم هنأ وأ نيرقلا ىلع , اعاص » بصتنا ( ريعش نم اعاص وأ رم نم اعاص) مچ. . « دیملا لبق ةقدصلا
 قيرط نم امهريغو یاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام الإ نيئيشلا نبذه ىلع راصتقالا ىف رع نبا نع قرطلا فلت لو

 : ةانثم اهدعب ماللا نوكسو ةلمبا| ضب وبف تلسلا امأف « بيبزلاو تلسلا هيف دازف عفان نع دواد ىنأ نب زيزعلا دع

 باتک ىف لس مكح دقف رمع نبا ثيدح امأو « ديعس ىلأ ثيدح ىف هركذ ىتأيسف بييزلا امأو ؛ ريعشلا نم عوف
 دبعلا ىلع ) هلق . ديعس ىبأ ثيدح ىلع .مالكلا ىف كلذ ىف ثحبلا ركذنسو ۰ مولاب هيف زيزعلا دع ىلع ديتا
 اف باستک الا نم .دیعلا نكم نأ دیسلا ىلع بحي : لاتف دواد الإ هب لقب لو هسفن نع دبملا جارخ] ءرهاظ ( رحلاو

 "دبعلا ىف سيل » اعوةرم ةرب_ه ىنأ ثیدح اوجتحاو سانلاو هباحتأ هفلاخو ۰ ةالصلا نم هک نأ هيلع بحي اك
 ىف رطفلا ةقدص الإ ةقدص هسرأ الو هدیع ىف لسا لع سيل + هل ةباور يفو < لسم هجرخآ « رطفلا ةقدص الإ ةقدص

 ءادستبا هيلع بج لهو <« دیسلا لع انا هاضتفمو ۰ ءانثتسالا ريغب .ابيرق ىراخبلا دنع نم مدقت دقو « قيقرلا



 ۳۹ ۱ ۱۵۰4۰- ۱۵۰۳ ثيدحلا

 . هذه ىلت ىلا ةمجرتلا ىف قأيس اک یراخبلا احن یناثا ىلاو « ةيعفاشلا نامجو ؟دیسلا اهلمحتب مث دبملا ىلع بجتوأ

 نباو ةيفينح وبأو ىروثلا لاق هبو ال .مأ جوز اه ناك ءاوس ةأرملا ىلع اموجو هرهاظ ( ثالاو ركذلاو هو

 ربعآ نإ اولاق منال رظن هيفو « ةقفنلاب اقاحلا مجوز ىلع بج قع)و دحأو تللاو یمفاشلاو كلام لاقو « رذیلا

 هتجوز نع جرخ ال مسا نأ لع اوقفتاو ۰ اةرتفاف ةقفنلا فالخ ديسلا ىلع امت رطف تيجو ةمأ ةجوزلا تناکو

 رم نبا ثيدح وهن السم رقابلا ىلع نب دم قيرط نم هاور ا ىعفاشلا جتحا امن إو « همزلت اهتقفن نأ عم ةرفاكلا

 نم هجرخآ و « اضیآ عطقنم وهو ىلع ركذ هدانسإ ىف دازف هجولا اذه نم قهبلا هجرخأو « نونو# نم ه هيف دازو

 هنع بطاخلا نکل « ريغصلا ىلع ام وجو هرهاظ (ريبكلاو ريغصلاو) هلو . اضيأ فیعض هدانسإو رع نبا ثيدح

 ىلع یه: نسحلا نب دم لاقو « رولا لوق اذهو هتقفن همزلت نم لمف الاو ريغصلا لام ىف اذه ىلع اوج وف هيلو

 « ماص نم ىلع الإ بج ال یرصبلا نسج لاو بیسلا نب ديعس نعو « هيلع ءىش الف بأ هل نكي مل ناف اقلطم بالا

 .دواد:وبأ هجرخآ « ثفرلاو وللا نم مكاصلل ةزهط رطفلا ةقدص » اعوفرم سابع نا ثيدح اهل لدتساو

 بورغ لبق ملسأ نم وأ حالصلا ققدتک بنذب مل نم ىلع بحت اهنأ اک بلاذلا ىلع ج رخ ريوطتلا ركذ نأب بدجأو

 لقنو « هيجوب الو هيحّسي لوحأ ناكو : لاق نینجا ىلع بحت ال انآ ىلع عامجإلا رذنلا نا لق و « ةظحاب سمشلا

 بعت و « هب همآ لمح موي نم اموب نيرشعو ةئامب هديق نکل مزح نبا لاق هنو , باجالاب هنع ةياور ةلب انا ضعب

 ىلع.« مئاملل ةزهط » سابع نبا ثيدح ىف هلوةب لدتساو « افرع الو ةغل اريفص ىمسي ال:هنأب و قفحم ريغ لحلا نأب

 ن هل ثيدح قو دحأ دنع ةرب ره أ ثيدح ىف اع رص كلذ درو دقو « ىنغلا ىلع بجيت اك ريقفلا ىلع: بجي انآ

 ىلع ريقفلا ىلع بعت ال اهنآ هاضتةمو ۰ اباصن كلم نم ىلع الإ بجيت ال ةيفنحلا نعو ۰ ىنطقرادلا دنع: ريغص ىبأ

 طرت شاو ۰۰ ىنغ ٍربظ نع الإ ةةدص ال » مدقتملا ةريره ىلأ ثيدحب مل لدتسا و ريةفلاو یغا) نيب قرفلا ىف مهتدعاق

 رايثعا ىلع ليلد لدي :ةزيزب نبا لاقو . هتف همزل نمو هم و توق نع الضاف كلذ نوكي نأ هعمآ نمو یعفاشلا

 طسب آو اہ ذرفت اكلام نأ معذ نم ىلع در هيف (نیملساا نم) هلوق ٠ ةيلام ال ةيندب ةاكز اهنال امف باصنلا

 ىلع مزح نبا هلحو « كلذ نع اهریغ ات ةهارک ىلع ام لدتسا ( خلا ۳ صأو ( هل . هدعب یذلا باز الا ف كلذ

 با وآ دعب كلذ ىف تحبلا ناتو 3 ميرحتلا

 نيهلملا نم هريغو ٍدبعلا ىلع رطفلا ةقدص ساپ - ۱

 اهلمحتي هديس ناك ناو دنعلا ىلع بعت الآ یرب هنآ هرهاظ (نیلاسلا نم هریغو دملا ىلع زاعفلا قم باب) هلق

 دبغ نبا لاق ( نيلسملا نم ) هلق . هريغ اپجزخ ىذلا ناك ناو هيلع بج ابناف هيلع ريغصاا فطع هدب ویو هنغ
 ةنالق وبأ قلطأو « ابنودب كلام نع هاور دیمس نب ةيتق نأ الإ « ةدابزلا مه ىف كلام نع ةاوزلا .فلتخت مل.::با

 رم ةياورب بققتم وهو .. عفان بامصأ نود اهب درفت کلام نأ هعبت نمو حالصلا ناو حاضو.نب دم و :قثاقرلا

 یرابلا حت 17#” چا۷ م



 ةاكرلا باك - ع ۷۰

 « ةدايزلا هذهب عفان نع نابع نب كاحضلا قیرط نم لسم هجرخأ اکو, هلبق ینلا بابل ىف ةروكذملا عفان نبا
 لاو اضيأ هيلع درت عفان نب رع ةياورو كاحضلاو كلام ريغ « نیماسلا نم » هيف لقب مل : هحيمحص ىف ةناوع وبأ لاقو

 « لسم لك ىلع » لاقف عفان نع ىرمعلا هللا دبع هاور : عفان نی رعو كلام قيرط نم هجرخأ نأ دعب دواد وبأ
 هللا ديبع نع روهشملاو « « نيدلسملا نم ه هيف لاقف عفان نع ربع نب هللا ديبع نع ىحمجلا نمحرلا دبع نب ديعس هاورو
 « ةروكذملا نم لا ديع نب ديعس قرط نم « كردتسلا » ىف ماحلا هجرخأ دقو , ىهتنا « نيماسملا نم » هيف سيل

 ريغ هاور : كلام ةاور دعب « عماجلا » ف یذهرثلا لاقو « یرمعلا هللا دبع قيرط دوراجلا نباو ىنطقرادلا جرخأو

 رج نب هللا ديبغو بويأ ىور : عماجلا رخآ ىف ىلا « لالا »ىف لاقو ٠ نيململا نم هيف رکذب ملو عفان نع دحاو
 كلام ةياور لثم عفان نع مهضعب یورو « نيململا نم هيف ركذي مو عفان نع ثيدحلا اذهةع الا نم دحاو ريغو

 لاقو . كلذب ینع نم یردب ال نكلو « ىلوالا هنرابع نم ىلوأ ةرابعلا هذهو . یهتنا هظفح ىلع دمتمپ ال نم

 امهريغ ةعامج ةياور نم انل عقو دقو . یهتنا كاحضلاو عفان نب رمع كلام ريغ ناتقث ها ور : لسم حرش ىف ىوونلا

 نبا دنع ليعامسا نب لعلاو ىواحطلا دنع ديزي نإ سنویو م احلاو ىنطقرادلاو یواحطلا دنع دقرف نب ريثك مهنم

 هللا ديبعو ىلبل ىبأ نبا نع ىروثلا نع قازرلا دبع قبرط نم هجرخأ ىنطقرادلا دنع ىليل ىبأ نباو هحيم ىف نابح
 نع اچ درفت نحرلا دبع نب ديعس نأ ىلا هتراشإ ىف دواد ىفأ ىلع درت قيرطلا هذهو « عفان نع امهالك رمع نبا
 هيف فلتخا دقو < هللا دم ظفل ىلع ىليل ىبأ نبا ظفل لج هئاور ضعب نوکی نأ لمتع نكل ۰ رب نب هللا ديبع

 نع هخومش ضعب نع ركذ دلاخ نب دحأ نأ يلا ديع نبا رک ذف : رمع نب هللا دمبع ىلع فلتخا اک اضيأ بوبآ ىلع

 أطخ وهو : ىلا دبع نبأ لاق « نيلم لا نم » هيف رک ذا بوی نع داح نع برح نب ناملس نع یضالا بفسوب

 نب هللا دبع قرط نم هحيح ىف ةءزخ نبا هجرخآ دقو . یهتنا نيلسملا نم هيف سیل بويأ نع هيف ظوفحلاو
 نأ یناطنغل امین هحرش ىف نقلملا نب نيدلا جارس انخيش ركذو . « نيملسملا نم ه اضيأ هيف لاقو بويأ نع بذوش

 دقو « ةدايزلا هيفو عفان نع مهتئالث ديعس نب یحمو ةت نب ىمودو ىسو» نب بويأ قيرط نم هجرخأ قبلا
 هذه ىور نميف سيل ةلمجا قو . ةثالثلا ءالؤه نم دحأ ةياور نم ةدايزلا هذه اف دجا ملف قببلا فيناصت تعبقت

 .ىف نکل « سآوي لثم نيقابلا ف سیل و « اهتدايز ىف هللا ديبعو بريأ ىلع قفتي م هلال « كلام لثم دحأ ةدايزلا
 .هاضتقمو رطفلا ةاكز بوجو ىف مالسإلا طارتشا ىلع ةدايزلا هذبب لدتساو . لاقم بو نب یے وهو هنع یرارلا

 نا لقن ؟ الثم ةللسلا هتدلوتسك هريغ نع ایجرخت لهر « .هلع قفتم مآ وه و هسفن نع رفاکلا لع بعت ال اهنأ

 هدبع نع ملسلا ابجرخي لهو . دحآ نع ةياررو ةيعفاشاا هجو هيف نکل « بوجولا مدع ىلع عاجالا هيف رذنملا
 ىلع سیل ٠ هلوق مومعب ؛ولدنساو « قعاو ةيفنحلاو ىروثلاو ىعخنلاو ءاطعل افالخ ۰ ال : روما لاق ؟ رفاكلا
 هلوق موممف « ماعلا ىلع ىضَتي صاخلا نأب نورخالا باجأ و . مدقن دقو ء رطفلا ةقدص الإ ةتدص هدیع ىف لسم ا
 ٠ منع جرخبل ال نیجرخبلا ةفص نيلملا نم هلوق یواحطلا لاقو « « نیلسلا نم , هلوقب صوصخم « هديه له

 ةفص نأ ىلع لدف« هنع ج رخم نم امهو عفان نب رمع ةياوز ىف ريغصلا اذكو دبعلا هيف نال هاب أي ثيدحلا رهاظو

 وديع وأ رح نیلسلا نم سفن لک ىلع ه ظفلب لسم دند كاحضلا ةياور هدب ؤو « نیجرخلاب صتخ ال مالسالا
 امج رخت نم نايب هيف دصقب ملو هيلع بمت نمو ةقدصلا رادقم نایب دصق هنأ ثيدحلا رهاظ : ىطرقلا لاتو ثيدحلا



 ۱۵۰۷ - 1۵۰( :تاا
 مابا

 نوجرخ !وناك مهنأ ىلع لاد هناف ىنالا كمعس نآ ثيدح هدنژیو . عيمجا لمش لب هريغ نع اعط نم همت نق

 ةسبالم ريغلا نيبو جرخلا نيب نوكي نأ نم دب ال نك « رييكو ريغص لك نعد هيف هلرقأ مهديغ نعو میس نع

 فطع امو دبعلا نم لاح نیلسلا نم هلوق : ىبيطلا لاقو . ارجوزو ةأرملاو هديسو د.ءلاو ءيا وو ريغصلا نيب اک

 ضرف ینعلا نوکیف «صيصختلل ال بامرت الل داضتلا ىلع ةجودزم تءاج اهنأ ةروک ذلا ىتاعملا ىلع مای زت و « هيلع

 نبالقنو . ىهتا یرخآ ضاوضا نم معيف ؟ تبج و نم لعو تبجو مف ام وك امآ و« نيململا نم سانلا عییج ىلع

 مرح هني لأ نع جرخم ناك رع نبا نأ عفان ین دح » قحا نبا ثيدح نم هج رخ 6 جتحا مهضمب نأ رذنلا

 هدسبع نع جرخ ناک دقو, ثيدحلا یوار رمع ناو : لاق « قيقرلا نم ۸م رفاکو مونلسم مرييكو ۵ ریفص مدبعو
 ‹ هلم عنام الو اعوطا مع جرخ ناك هنأ ىلع لح حص ول هنأ ته ثيدحلا دارم فرعأ وهو ؛ رفاكلا

 رطفلا ةاكذ نإ ملت ىف ثيللاو ةعيب رو یرهزال افالخ ةيدابلا لهال ام وانت ىلع نيدلمملا نم هلوق م وبعب لدتساو

 ىلاعت هللا ءاش نا رطفلا ةقدص باوبأ رخاوأ ىف ديبعلا نع رطفلا ةاكزب قلعتي ام ةيقب ركذئسو . ةرضاحلاب صتخت

 ریش نم عاص اپ - ۲

 ها ضر ديعس ىفأ نع هلا دبع نب ضايع نع "آب ديز نع نفس اند ایت شو = ٠٠6
 « ٍريعش نم ًاعاص ةقدصلا ممطن انکد لاق هع

 [ ٠١١١ 6۱۵۰۸۰۱۵۰۹ : یف هفارطآ - ۱۵۰۵ ثيدحلا ]

 « یدوثلا وهو نایفس اور نم ارصتخ كوعس ىبأ ثيدح هيف را ( ريعش نم عاص راعفلا ةقدص پاپ ) هلوق

 امت هيف یراخلا خيش ةصيبق نع ینارفعزلا نع ة٤ زخ نبا هجرخأ دقو « امات هنع رخآ هجو نم نيباب دعب قأیسو

 رطفلا ةقدص نع دبعلل ماللا « ةندصلا مان انک , هيف هلوقو

 ماعط نم عاص رطفلا ةقدص ساپ - ۳

 نب لمس نب هللا دبع نب ضايع نع “أ نب ديز نع كلام انريخأ سوی نب هللا دبع اشو - ۹
 وأ ماط نه اص رطفلا 2 جرخن کو لوقی هنع نا یر یردلنا دیعس 7 مهم هنأ یرماملا حر ىلأ

 ۱ « بییز نم اع وأ طقأ نم ًاعاص وأ رمت نم عاص وأ ريعش نم ًاعاص

 لع رهاظ عفرلا هجوو  بصنلاب ءاعاصو رذ ىنأ ريغ ةياور ىف ( ماعط نم عاض رطقتلا ةقدص باب ) ةلوق

 ناك ربخ هنأ ىلع وأ « مامط نم اعاص رطفلا ةقدص جارخ] باب ىأ « جارخالا لمف ردفتیف بصنلا امأو « ربخلا هنأ

 هرهاظ ( ريعش نم اءاص وأ مامط نم اعاص ) هلوق . ثيدحلا ظفل ىف ام ةناكحلا لیس ىلع ركذ وأ فذح ىنلا

 ناب دعب هيف احلا قايسو : هم یکذ امو ريمشلا نيغ مامطلا نأ

 رگ نم ًاءاص رطقلا ةفدص باپ - ۱ [ 

 رظفلا ةاک ر رۇ ىلا سمآ » لاق هللا دبع نآ عفان نع ثیلا ان دح ینوب ن دحأ اچ - ۷



 ةاكرلا باتک - ۲ 0000 ۳۷۲
 « ةطنج نم نیم لدع سانلا لمغ : هنع هللا ىضر هلا دبع لاق ۰ ریمش نم عاص وأ رت نم عاص

 كيللا انئدح ) هلوق . ةعامجا ةناورك بصنلاب رذ ىفأ دنع عقو اذک ( رم نم اس طفلا ةا هلوق

 مريغو مكاحلاو ىنطقرادلاو یراحطا هجرخأ نکلو « ميم عفان نم ثلا عامسو « ةنعنعلاب الإ هرأ ۸ (عفان نع
 اظوفحم ناك ناف « مدقت اک « نیلسلا نمد هيف دازو عفان نع دقرف نب ريثك نع كثللا نع ريكب نب ىحب قب رط نم

 نم لیعاعسالا دنع عقو دقو « ام هنع دقرف نب ريثك نمو ةداءزلا هذه نودب عفان نم هعمس ثيللا نوكي نأ لمتحا
 لوح ىح ةقدص لام ىف بج ال : لوقي ناك رمع نبا نا ١ ثيدحلا اذه لوأ ىف عفان نع ثيالا نع ديلولا ىبأ قيرط
 رظن هيفو ؛ بوجولا ىلع هب لدتسا ( مآ ) هلوق : ثيدحلا « رطفلا ةقدصب سم هنا لوسر نا « هيلع لوحلا

 مدقت دقو , هريظن ىأ ةلمهملا ركب ( هلدع سانلا لمم هللا دبع لاق ) هلوق ٠ جا رخالا لصأب ال رادقملاب قلعتي ه
 رمع نا راشآ و « عاص فصن ىأ (ةطنح نم نيدم) لوق ٠ « بيط بسكن م ةقدصلا باب » ىف ةداملا هذه ىلع لوقلا
 هدنسم ىف ىديملا هجرخأ عفان نع بويأ ثيدح ىف احرص كلذ عقو دقو ؛ هعبت نمو ةيواعم ىلا « سانلا » هلوقب
 ناك الف : رمع نبا لاق ۰ رم نم عاص وأ ريمش نم عاص رطفلا ةقدص » هظفل و بويأ انثدح ةئبدع نب نایفس نع
 وه رخآ هج و نم هح ىف ةع رخ نبا هجرخآ اذكهو « ريعش نم عاصب ر عاص فص) سانلا لدء ةي واعم

 نم دواد ىبأ دنع عقو ام امأو . هنم حرصأ وهو هلعي ىتألا ديعس ىنأ لوقا قفاوم وهو دمّتعلا وهو « نايفس

 ناكم ةطئح عاص فصن رع لمجل ؛ ةطنحلا ترثك رع ناک املف » هيف لاق عفان نع داور ىبأ نب زب زعلا دبع قيرط

 دبع نا لاقو . هيلع درلا مضوأو مولاب هيف زیزعلا دبع ىلع زيبقلا باتك ىف لسم ركح دقف « ءايشآلا كلت نم عاص
 'راسي نع جرخأف امه ريغو نامثع مث رمع كلذ نع لدع ىذلا نأ ىواحطلا عزو . ىلوأ ىدنع ةنييع نبأ لوق : ربا
 ةرشع ىنع معطأف كلذ تلعف یتیأر اذاف ۰ لمفأف ىل ودبي مث اموق ىطعأ ال فلحأ ینا » هل لاق سمس نأ ريمت نبا
 : لاق ثمشآلا ىبأ قیرط نمو « ريعش نم اءاص وأ رم نم اءاص وأ ةطنح نم عام فصن نيكسم لكل نيك اسم
 هدعب ىذلا بابلا ىف كلذ ىلع مالکسا ةيقب ىتأيسو « ةطنح نم نيدم رطفلا ةاكز اودأ » لاقف نامثع انبطخ

 بییز نم عاص یا - ۵
 * ضایع ىنث دح لاق "سا نب دیز نع نايفس ان "ید ديزي مس رينم ن هللا دبع ازم - ۸

 نم اعاض بم ینا نامز ىف اهيطمن انک » لاق هنع هللا یفر ىردلللا دیعس ىلأ نع حرس یی نب هللا دبع نب
 اوم ىرأ لاق داريسلا تءاجو ٌةبواعم ءاج الف « بيبر نم عاص وأ .ریمش نم عاص وأ رمت نم اعاص وأ مانط
 1 « ندم لدق اذه نم

 حیچرت لا ةزاشالا مجارتلا هذه قیرفتب دارآ یراهبلا نأكو ۰ هئازجإ ىأ ( بيب ز نم عاص باب ) هلوق
 لاح ىف !مرجي هارب ال هنأكو . ديعس يأ ثيدح ىف تباث وهو طقالا رکذب مل هنأ الإ ۰ عاونآلا هذه ىف رييختلا
 رهاظو ؛ هريغ لع ردقي مل وأ كاذذ] هتوق ناكهجرخي ناك نم نأ ىلع ثيدحلا اولحو ٠ دمحأ لوقك هريغ نادجو
 مهنع *ىزجب الف ةرضاحلا امأ و ةيدابلا لهأب صتحي هنأ ىدرواملا معذو < فالغ هيف ةيعفاشلا دنعو «هفل اخي ثيدحلا



 دملا ٠٠١۸ ۳۷۳
 (نایفس انثدح ) هلوق . عيمجا ىف فالخلا نأب رورجلا عطق : لاقو.ء بذبملا حرش ىف ىووتلا:هبقعت و « فال الب

 یآ .( اهطمن انک ) هڵوق « دیعس ابأ عم هد ظفلب كلام ةءاور نأ مدقت ( ديعس ىفأ نع ) هلوق .. يروئلا وه

 كلذ ىلع هيي هعالطب .رامشإ] هيفف هنمز لا هتفاضإل عفرلا هككح اذه ( ین نامذ ف ) لوق .. طفلا ةاكذ
 اءاص) لق . امتفرفت و امضبقب مالا وهو هرمأب عمو هدئع عضوت تناك ى لا ةروصلا هذه ىف اس الو هل هز قتو

 ماعطلاب دارلا نأ ىباطخلا كح دقو « هدعب رکذ ام نيبو ماعطلا نيب ةرباغلا یضتقی اذه (ر نم اعاص وأ ماعط نم

 هنأ الولف امالعا ةطنلا و تا وقألا نم هريغو ريعشلا رکذ .كلذ ىلع لدیو : لاق هل صاغ مسا هنأ و ةطنحلا انه

 « ةلصافلا « وأ د فرح الع تغاوع ثيح ايس الو تاوف الا نم اهریفک ليصفتلا دنع اهركذ ناكل كلذ اهدارأ

 ماعطلا قوس ىلا بهذا ليق اذإ ىتح قالطالا دنع ةطنحلا ىف لمعتسن  مامطلا هظفل تناك دقو : هريغو یه لاو

 قالطالا دنع هروطخ ناك هيف ظفللا لامتسا بلغ ام نال ؛ هيلع ظفللا لزل فرعلا باغ اذاو ٠ حمقلا قوس هنم موف

 « ماعط نم اعاص » ديعس ىنأ ثيدح ىف هلوق نأ انب ام ضب نظ : لاتو ردنا نبا كلذ دز دقو . ئهتا برقأ

 صفح قيرط' دروأ مث ؛ هرسف مث ماعطلا لجأ ديعس ابآ نأ كلذو  هنم طلغ اذهو « ةطزخ نم اغاص لاق نل ةجح

 انماعط ناكو « ماعط نم اعاص جرخت انک» هظفل و لات ايف ةرهاظ یهو اذه لب ینلا بابلا ىف ةروکذ لا ةزسيُم نبا

ديغ جرخي الو » هيف لاتو ضايع نع ىرخأ قيرط نم هوحن ىواحطلا جرجأو : رفلاو طقالاو بيبزلاو زیعشلا
 « ه

 نكت ام ىلع لدف ءاذه لبق مهل ًاتوق نكت مل ابنآ ىلع لیلد « ءارمسلا تءاجو ةب واعم ءاج الف, هلوق نو لات

 ىف کام او ةع رخ نا جرخأو . ةمالك ىهتنا؟ ادوجوم نکی مل ام اوچرخآ مآ موتي فکن ًاتوق الو: رثک

 دیعس  لاق لاق ها دبع نب ضایع نع مك نب ناهثع ں هللا دبع نب هللا ديع نع قعع) نیا قيرط نم امهيحيح

 عاص وأ رمت عاص : هلي هللا لوسر دبع ىف جرخأ تنكام الإ جرخأ ال  لاقق ناضمر ةقدص هدنع اوزکذو

 ةب وطم ةب واعم ةميق كلت ال : لاقف « حق نم نيدم وأ : موقلا نم لجد هل لاقف“« طقأ عاص وأ ريعش عام وأ ةطنح

 هلوقو ۰ مولا نع ىردأ الو ظوفحم ريغ دیعس ىبأ ربخ ىف ةطئحلا ركذ ة رخ نبا لاق « اهب لمعأ الو اهلبقأ ال

 ابنم نوجرخمي اوناک مهنأ ريخأ ديعس وبأ ناك ول ذإ أطخ ةصقلا لوأ ىف ةطنملا ركذ نأ ىلع لاد , لا لجر لاقف د

 قح] نبا ةباور ىلا دواد و راشآ دقو « حق نم نيدم وأ : هل لوقب لجرلا ناك ال اعاص علي هللا لؤسر دبع ىف

 فصأ » نايفس نع ثيدحلا اذه ىف ىور ماشه نب ةيؤاعم نأ نكذو < ظوفحم ريغ هيف ةطنملا ركذ نآ : لاقو هذه

 ماو « ققد نم اعاص وأ » هيف دا زف ضايع نع نالجت نا نع هب ثدح ةئييع نبا ناو مو وهو « رب نم عاص

 ليضف قبرط نم اضيأ ةميزخ نبا جرخأو . ةنييع نبا نم هو قيقدلا ركذو : دواد وبأ لا, هكرتف هيلع اورکنا
 نكت مو ديعشلاو بييزلاو رقلا الإ إب هلا لور دبع ىلع ةقدصلا نكت مل » لاق رمع نبا نع عفان نع ناوزغ نبا

 اعاص وأ ۰ رم نم اعاص : فانصآ ةثالث نم جرف انك دیعس بأ نع ضايع نع رخآ هجو نم لسمو « ةطنحلا

 هذهو . ةروك ذلا ةثالثلا ىلا ةيسنلاب هتلقل ةباورلا هذه ىف بيب زلا نع تكس ةتأكو « ريعش نم اعاص وأ « طقأ نم

 دنع فورعملا هناف ةرذلا نوكت نأ لمتحیف « ةطنحلا ريغ ديعس ىبأ ثيدح ىف ماعطلاب دارملا نأ ىلع لدت املك قزطلا

 ادعس ىل أ ثیدح ىف ضايع نع نالجت نا قيرط نم قزوجلا ىور دقو . مم بلاغ توق یهو :نألا زاجحلا لهأ

 هلوق دعب « حلا ريعش نم اعاص د هلوق نوكب نأ لمتحم : یتامرکلا لاقو « ةرذ وأ تلم. نم اعاص ؛ رم نم اعاص و



Vtةاكرلا باک - 6 ۱  

 مالا سيلو ؛ فرش ضاخلا نكي نأ تفاعلا لحم نکل . ماعلا ىلع ضاخلا فطع باب نم « ماعط نم عاص د
 ةنيدملاب ربلا نكي ملو ۰ هيلع دمتي مللي ىنلا نع اتباث !ربخ حمقلا ىف لعن ال : اضيأ رذنملا نبا لاقو : كلذك انه
 « ريعش نم عاص ماقم موقي هنم عاص فصن نأ اوأر ةباحصلا نمز ىف رثاك الف « هنم ريسيلا *ىثلا الإ تقولا كلذ

 ناو رباجو .ةريره ىنأو لعو ناثع نع دنسا مث . مام لوق ىلإ الإ مفوق نع لدلعي نأ زئاج ريغف « ةعالا مو
 حف رم عاص فمن ةرطفلا ةاكذ ىف نأ اوأز مهنأ ةحيحص دين اسأب ركب فأ تنب ءامسأ همأو ريبزلا ناو سابع

 « كلذ ىلع قفاوب مل هنأ ىلع لاد ديعس ىبأ ثيدح نكلا ۰ ةيفذحلا هيلا بهذ.ام رايتتخا ىلا هنم ريضم اذهو . یهتا
 ال دعس يأ ثيدح ىف اهركذ تبث ىلا ءاشالا نأكو . ىراحطال افالخ ةلأسملا ىف عامج) الف « رع نبا كلذكو
 سنج ىأ نم دادقلا اذه جارخإ دارلا نأ ىلع لد ةميقلا ىف اهفلاخي ام عم امام جرخي ام رادقم ىف ةيواستم تناك

 نم عاص لدب ابنم عاص فصن هلعج نم امأو , هعبت نمو ىعفاشلا ةجح هذه . اهريغو ةط | نيب قرف الف « ناك
 نکل « ملا ةيلاغ كاذ ذا ةطنحلا تن اكو « ةيواستم ةطنحلا ادع ام مق نأ ىلع هنم ءانب داهتجالاب ی

 عصآ جارخإ نايحالا ضعب ىف مزل ايرو « طبضني الو لاحلا فاتخیف نامز لك ىف ةميقلا ربتعت ن أ موق ىلع عزل

 ريمأ ناك ال سابغ نبا نأ < رطفلا ةقدص باتنك» ىف ىنايرفلا رفعج ىورام كلذ اوظحل مهنأ ىلع لديو « ةطنح نم

 اج اف : لاق . رب نم عاص فصن وأ : لاق نأ ىلا « مت نم عاص اهنأ مهل نيبو طفلا ةاكز جارخاب مهمآ ةر هبل
 ديعيم وبأ رظن و « كلذ ىف ةميقلا ىلا رظني ناك هنأ ىلع لدف « لك نم 71 امولعجا : لاق مراعسأ صخر یأرو ىلع
 ءاج ىذلا ربخلا ناو ۱ ةرطفلا ىف حهقلا فرعي ناکام ديعس اأ نا : هل وق هلب وأت بمب نمو ٠ ایس اک لیکلا لا

 نیدم هلدع سانلا لمجل » رع نبا ثيدح ىف هلوق نأ « اعواعت ىنالا فصناا جرخم ناك هنأ اعاص ج رخ ناك هنأ هيف
 ليخأف ١ دواد ىلأ دنع دعس ىبأ ثيدح ىف هلوق اذكو . اءامجإ نوكنف ؛ ةباحصلا سانااب دارلا نأ ٠ ةطنح نم
 . ملأ هللاو . هفاکن نخ الف اعوطت رخآلا فصلا ج يخي ناك ديعس ابأ نإ : ىواحطلا لوق امأو « كلذب سانلا
 ىلع سالا ملكف. ارمتعم وأ اجاح ةيواعم مدق ىتح هجرخت لزن ملف ه هتياور ىف لسم داز ( ةيواعم ءاج الف ) هلوق
 ( نيدم لدعی ) هلوق ٠ ىانثلا حمقلا ىأ ( ءارمسلا تءاجو ) هلوق ٠ ‹ ةفيلخ ذكمو وهو د ةي رخ نا دازو « يملا

 هجرخأ لازآ الف انأ امأ : ديعس وبأ لاق » دازو « رم نم اعاص لدعت ماشلا ءارمس نم نيدم یرآ » سم ةياود ىف
 ج رخآ تنک ام الإ ج رخأ ال : لاقو ديعس وبأ كلذ ركناف » ضايع نع نالح نبا قيرط نم هلو «.تشع ام ادبأ
 ماحلاو ةعزخ ناو ىنطقرادللو « اعاص الإ اديأ جرخأ ال » هجولا اذه نم دواد ىنالو « للا لوسر دهع ق
 ةءاورلا هذه ركذ مدقت دقو « اب لمعأ الو ابلبقأ ال ةيواعم ةممق كلت ال : لاقف حل زم نادم : لجر هل لاقأ »

 الإ ناهثعو رمع نع مدقُأ ام نهو ىلع لدب اذهو « نيدملا سانلا ركذ ام لوأ كلذ ناكو » ةي رخ نبالو . امف امو
 « ةطنلا نم نیدلاب لاق نم ةءواعم لوقب كسم : ىوونلا لاق ٠ امهتهق نم كلذ ىلع علطي م ناك هنأ ىلع لمح نأ
 « للي ىنلا لاح لعأو هنم ةبحص لوطأ وه نم ةباحصلا نم هريغو ديعس وبأ هيف هفلاخ دق ىلاتح لعف هنال ءرظف هفو
 عابتالا ةدش نم هيلع ناکام دیمس ىلأ ثيدح قو . هل ىنلا ن . هم هيأ ال هار ىأر ةنأب ةبواعم حرص دقو

 0 لاو ةبواعم عينص قر صللا دوج و عم داهتجالا ىلا لودمال كرتو راثالاب كسلارو

 - دابتعالا داف صنلا دوجو عم هنکل , دوم وتو «داهتچالا



 ۳۷۵ ۱۵۱۱ - ۱۰۰٩ فيدحلا

 يلا لبق ةتدصلا بیس - ۷٦

 لا یضر "رم نبا نع مفان نع ٌةبقع نب ىسوم انئّدح رسم نب صفح ان دح مدآ اتش - ۱0۰۹

 « ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق رطفلا ةاكزب ّسمأ يم ئنلا نا » امهنع

 يمس ىبَأ نع ذمس نب هللا دبع نب ضايع نع ديز نع رم وبأ انتادح اض "نب ذا او - ۰
 - يمس وبأ لاق - مامط نم عاص رطقا َموي يك هللا لوسر دبع ىف ج رخت انک لاق هنع ا ىضر ئردملا

 « راو اطقألاو بيب زلاو "ریمشلا انماط ناكو
 ۰ رجفلا ةالص دعب و « ديملا ةالص ىلا سانلا جورخ لبق ىأ : نيتلا نبا لاق ( ديعلا لبق ةقدصلا باب ) هلوق

 نيب رطفلا موي هتاكذ لجرلا مدقي : لاق ةمركع نع رانید نب ورمع نع : هریضت ىف ةنيمع نبا لاقو
 « هتالص یدب

 نع هيبأ نع هللا دبع نب بیک قب رط نم ةع زخ نبالو . € ىلدف هبر مسا ركذو كرت نم حلفأ دق إل لوقي هللا ناف

 هبدح بابلا ف فنصاا جرخأ مث « رطفلا ةاكذ ىف تلزن : لاقف ةبآلا هذه نع لس علي هللا لوسر نا » 2217 هده

 ۰ هليق ىذلا بالا ىف هيلا ةراشالا تمدقت دقو ديعس ىبأ ثيدحو . لوألا بابلا یف الوطم مدقت دقو « ری نبا

 دارملا نأ ىلع رمع نبا ثيدح لدو . لسأ نبا وه ديزو « ةرسيم نب صفح وه « رم وبا انثدح ه دانسالا ىف هلوقو

 ديعلا ةالص لبقب دبقتلا ىعفاشلا لمحو . ديعلا ةالص ىلا حبصلا ةالص نيب ام وهو ۰ هلوأ ىأ « رطفلا موي » هلوقب

 نأ ان مأی ناک» ظفلب رمع نبا نع عفان نع رشعم وبأ هاور -قو٠ راما عسج ىلع موملا قدصل بایحتسالا ىلع

 وبأ نکل و « روصنم نب دیعس هجرخآ « بلطلا نع مونغآ : لاقو مهني همسق فرصنا اذاف « لصن نأ لبق اهجرخن

 هيلب ىذلا بابلا ىف ةلأسملا هذه كح ةيقب ىتأيسو « لسم ةدايزلا هذه وزع ىف ىبرعلا نبا موو . فیعض رشعم

 ٌكوامملاو "را ىلع رطفلا ةقدص بسا - ۷
 ۰ 2 ر 0 «DP 6 ب ۳

 رطفلا ىف یک زو «ةراجتلا ىف ی رم : ةراجت# نیکو املا ىف یره زا لافو

 لاق امهنع لا یضر رع نبا نع عفان نع بويأ ان دح ديز نب اح اند نامعنلا وبأ اش - ۰۱

 عاص وأ رمت نم اءاص كول .للو او 'ىثألاو رك لا ىلع - ناضمر : لاق وأ  رطفلا ةةدص هلي هوا ضد

 لهأ ٌروعَأف « لا ىلعي امهنع للا طر رع با ناكسف < “ر” نم عاص فصن هب انا للمف « يعش نم

 ناکو .  نع یی ناك نا یتح ريبكلاو ریفصلا نع یه "رم "نا ناكسف « اریمش ىطعأف را نم ةنيدملا

 « نيموي وأ م ويب راعلا لبق نوطعب اوناكو . اهنولبقَي نيذلا اميطمي امهنع ا ضر رع نا

 رطفلا ةقدص باب » هلوق نم مدقت ال راکت ةجرتلا هذه : ليق ( كول ماو رحلا ىلع رطفلا ةقدص باب ) هلوق

 هلوق ىف مومعلا ةضراعم ةيوقت دارأ نوكي نأ امهدحأ : نيلاتحاب ديشر نبا باجأو « نیلاسلا نم هريغو دبعلا ىلع

 ثبدحلا لهأ دنع ًادج فيعض ازيثك نأل « دانسالا يعض ثبدحلا اذه (۱)



 ةاكرلا باتک ب مم ۱ ۳۷۳۹

 لعد « سفن وه ثمح نم ال لام وه ثيح نم ديعلا ةاكز نأ دارآ وأ « نيملسملا نم » هلوق موبفل « كولمملاو »

 « رفاك نع جرخت ال ةقدصلا نأ ىلو آلا نم هضرغ : رينا نب نيزلا لاقو . مهرفاكو مهملسم كلذ ىف یوتسیف ريدقت لك

 كلدل و روكذملا ط رثلا دوجو دعب هنع وأ هيلع بحي قم زيمت هذه نم هضرغو « « نیملنلا نم د هل رم اهدق اذط و

 رکذو < هدانس] ىلع فقآ مو ربکلاهباتک ىف رذنملا نا هلعو ( لأ ىرهزلا لاتو ) هلوق . ابق هركذ نع یفتسا

 سيل : لاق باهش نبا نع سنو نع ِثيللا نع.حلاص نب هللا دبع انثدح » لاق « لاومألا باتك و ىف ديبع وبأ هضیب

 یعخنلا لاقو « روما لوق وه یرهزلا نع فنصلا هلقن امو « رطفلا ةاكز الإ هدم هنع کزب الو ةاكز كوامملا ىلع

 دحاو لام ىف بم الو , ةاكرلا مف ةماع نال ةراجتلا دبع نغ رطفلا ةاكز دملا مزراب ال ةيفنحلاو ىروثلاو

 رقلا الإ جرخم ال رع نبا ناك» عفان نع أطوملا ىف كلام ةباور ىف ( رفلا ىطعي رمع نبا ناكف ) هلوق ٠ ناتاكذ

 نبا ناک» بوبآ نع ثراولإ دبع قيرط نم ةميزخ نال < اريمش جرخأ هناف ةدحاو ةم الإ « رظفلا ةاكذ ىف

 ءىثلا قزوغأ لاقي ؛ جاتحا ىأ ىازلاو ةلبلا ) زوعأف ) هلوق ٠ ادحاو اماع الإ رقلا ىطعأ .ىطعأ اذإ رع

 ىبايرفلا رفعج ىور دقو « رطفلا ةقدص ىف جرخ ام لضفأ رفلا نأ ىلع ةلالد هفو . هيلع رذقآ لف هيلا تجنحا اذإ

 الإ ىطعأ ال : لاق ؟ربلا ىطعت الفأ « رقلا نم لضفأ ربلاو « هللا عسوأ دق : رمع نبال تلق د لات راج نا قرط نم

 نم ىلعأ رغلا نال ا هو هوا يم اوناک مهنأ كلذ نم طبنتیو « ىباحسأ ىطعب قاك اک

 0 لعأ .هللاو كلذب ی ةيصوصخ هزم * م رع نبا ناک ناو دیس ىلأ ثيدح ىف رك عام ريغ

 کو نأ حتفب ىور : یامرکلا لاق « « عفان ا : ها دبع وبأ لاق » ىلاغصاا ةخسن ىفاداذ ( ؟ یب نع ىطعي

 1 ةدئاز ناكو ةيردصم نأ نوکت وأ فذلا ىلع لمح نأ اماف ماللا ةروسكملا طرشو دق ةحوتفملا طرشو
 دالوأو < هريغ نم هنم دارملاب ملعأ وپف ثيدحلا یرار سع نبا ن نأ هئم ةلالدلا هجو < ةمجرتلا دهاش وه اذه عفان

 ىلع رع نبا نم نادك كلذ لعلف قتعأ نأ دعب مهةذر ناک نو « لاكشإ الف قرلا ىف دعب وهو مهقزر ناك نإ عفان

 نم قبلا یود دقو . هيلع ةبجا و هتقفن نكن مل ولو هن و< نم عج ىلع اموجو یرب ناك وأ « عرتلا ليمس

 نعو « هضرأ ريغو هضرأ ىف هل كولم لک نع رطفلا ةاكز ىدۇ ناک رع نبا نا د عفان نع ةبقع نإ یموم قيرط

 رذنلا نبا یورو «هذع ىدؤي ال ناكف بتاكم هل نادکو <« هنأ ما قيقر نعو < ريبكو ريغص نم هلوعن ناسنا لك ۲

 مهريغص مدعو مرح مهلك هتي لهآ نع رطفلا ةقدص جرخم ناكر مع نا نأ عفان ینثدح » لاق قمسإ نبا قيرط نم ٠
 ىطعي ناک هنأ ىلع رذنملا نبا هلح دقو « مدقتملا ديشر نبا ثحب یوقب اذهو « قيقرلا نم مهرفاكو مهملسم مریبکو

 مزج هب و « اهضیقل مامإلا همصني ىذلا ىأ ( امتولبقي نيذلل اهطعي رمع نبا نانكو ) هو ۰ اءوطآ منم رفاکسا نع

 بقع یافصلا ةخسن ىف عقو ام هدژیو . روظأ لوالاو . ريقف انأ لاق نم هانعم : ىمدتلا نبا لاقو . لاطب نبا

 سم ة«زخ نبا ةياود ىف عقو دقو . « ءارقفل ال عمجلل نوطمی اوناک : فئصملا وه هللا دبع وبأ لاق ١ ثيدحلا

 لاق ؟ لماءلا دعقي ىتم تلق . لماعلا دعق اذا : لاق ؟ ىطعي رمع نبا ناك یم تلق » بويأ نع ثراولا دبع قیرط

 حمج ىذلا ىلا رطفلا ةاکز ثعيب ناكر مع نبا نا » عفان نع « أطوملا » ىف كلالو . « نيءوب وأ مودي رطفلا لبق

 موي لبق امارجعت ىنعي  هبحتسأ انآو « نسح اذه : لاقو هنع ىفاشلا هجرخأو « ةثالث وأ نيموب رظفلا لبق هدنع
 هللا لوسر,ىنلكو د لاق ةرب ره أ نع اهريغو ةلاكولا يف ىراخبلا هجرخأ ام اضيأ كلذ يلع لديو . يهتنا  رطفلا



 ۳۷۹۷ ۱۶۱۱-۱۵۱۷ كيدنجلا

 مهنأ ىلع لدف « را نم دأب وهو لابا ثالث ن كلا كسمآ هنأ هیفو . ثيدحلا « ناضمر ةاكز ظفح إب

 نيرمالل لمتح وهو رطفلا موي نع اهريخأت زاوج ىلع هب لدتساف قزوجلا هسكعو . اهتولجعي اوناك

 ريبكلاو ريغصلا ىلع رطفلا ةتدص بسا - ۸

 لاق هنع هلا یفر ره نبا نع فان ىنثدح لاق هلا دبع نع ىمت انثدح د دسم شرم - ۲

 « كولنملاو *رلاو ريبكسلاو ريغصلا ىلع رت نم ًاعاص وأ ريعش نم اعاض رطفلا ةقدص ما لوسر ضر »

 ديبع نم ناطقاا وهو یح قبرط نم ربع نیا ثب دو هيف 5 ) ریکلاو ريغصلا لع رطفلا ةقدص باب ) هلوق

 هيلع مالكلا مدقت دقو , هنع عفان نع ىرمغلا رع نبا وهو هللا

 اهنم لوصوملا , اثیدح نيغبسو نينا و ثب دح ةئام ىلع ةعوفرلا ثيداحألا نم ةاكرلا باتک ل متشا : ( ةعاخ)

 سلاخلاو « ءاوس ثيدح ةئام یضم ایفو هيف اهنم رركملا « ةقلعمو ةمباتم ةيقبلاو اثیدح رشع ةمسا و كيدح ةئام

 « ةيواعمو نامع عم رذ نآ فيد یهو اثیدح رشع ةعبس ىو اه رخت ىلع اسم هقفاو . اثیدح نوعبسو نانثا

 یدع ثدحو ۰ لالا كيف شکی ىح ةعاسلا موقت ال , ةريره ىبأ ثيدحو « زنیکی ىذلا مذ ىف رمع نا ثيدحو

 ىف دز نب نعم ثيدحو ؛ « كب اتو عرسأ انيأ » ةشئاع ثيدحو « « ةليعلا وكشي امهدحأ نالجر ءاج و متاح نبا

 « « ىنغ ربظ نع ةقدصلا ريخ , ةريره ىبأ ثيدحو < هلام هراثيإ ىف قيدصلا ركب ىف ثيدحو ؛ دلولا ىلع ةقدصاا

 یبا ثيدحو « « عمتجم نيب قرفی الو قرفتم نيب عمجي ال د رع نبا ثيدحو « ةاكرلا ىف ركب یا نع سنأ تیدحو
 ذيخأي نال » ريبزلا تیدحو < ةقدصلا لب] بوكر ىف سال ىلأ ثيدحو « دوعسم نا أسما بنیز ةصق ىف ديعس

 ءامسلا تقس اف » رع نیا ثيدحو ٠ « هبحنو ابحت لبج دحأ » دعب نب لهس ثيدحو ۰ « بطتحيف هلبح مدح

 ٠ لیئازبسا ىنب نم لجرلا ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدحو <« ةبعكلا ىف ةالصلا ف سابع نب لضفلا ثيد>و ۰ « رشعلا

 نم.هقح ذخأي نأ ىلأ ال مازح نب مکس هلوق ىف رمع رثأ اهنم ارثأ نورشع نيعب اتااو:ةباحصلا نع ٍراثألا نم هو

 باوصا ا لعأ ىلاعت و هناحبس هللاو . “ىلا

 یرابلا حف ۳ ج 4۸ ب م
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 د را

 جلا باتک - ٥
 : [ نا رمج لآ ٩۷ ] ڭا لوقو . لضنو جملا بوجو صاب - ١

 ( نیل نع وَ لا ناف رنگ نمو . الی هيلإ خاطتسا نم تببلا ج سائلا ىلع هلو )
 نب هللا دبع نع راسي نب نامل نع باش نبا نع كلام ابخآ فسوب ن هللا دبع اشو < ۳

 لضفلا لمف « ثخ ني ةأرما تماف + كم هلا لوسر فيد لضفلا ناك » لاق امهنع "هللا یر سابع 4 + 59 2 هل 7 1 2 ١ ۳ ف 1 د
 تا هلا لور اي : تلاقف « رخآلا قلا ىلا لضفلا ةجو فرص يو 'ىنلا لمجو « ها "رظتو الا رظنی ۹ صوص ع اا ت 0 5 7
 ىف كلذو . من : لاق ؟ ُهنع جحأفأ « ةلحارلا ىلع تبث ال ًارييك اجیش ىبأ ٹکر دا طیف هدابع ىلع هللا ةضيرف
 « عادلا ةحَح

 [1۲۲۸ ¢ ۸۳۹٩ ۰۱۸۰۰۰۱۸۰4 : ىف هفارطآ - ۲۳ ثيدحلا ]
 نمو؛ اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هقو : ىلاعت هللا لوقو <« هلضفو جحلا بورجو باب ) هلو

 ةءباود فو ىلا هللأ لوقو « هلوق مهضعبل و ۰ باب و ةلمسلا هريغل طقسو « رذ یال اذک (نيملاعلا نع ىنغ هللا نافرفک

 ىلع هسنرو . ةمدقلا ف امرکذ مدت ةفيطل ةيسانل مایصلا ىلع جحلا فئدملا مدقو . « كسانملا باتک و ليصالا

 تامرح مث « ةرمغلا ماكحاب مث , جحلا ةفصإ مث اهعم امو ةكم لوخدب مع« تيقاوملاب اعتب ام أديف : ةيساءتم دصاقح
 لاتو « دصقلا ةضللا ىف جحلا لصأو . نطفلا ىلع ةيفخ ريغ بیت لا اذه ةبسانمو . ةئيدملا لضفب مث ؛ مارحإلا
 اهرسكبو ةلءبملا حتفب وهو . ةصوصخم لامعأب مارحلا تيبلا ىلا دصقاا عرشلا فو . مظعم ىلا دصقلا ةرثك : لیلا
 رکلاو مسالا حتفلا نأ ىعجلا نيسح نع لو ۰ مريغل حدفلاو دع لما ةغل سکلا نآ یرطلا لقت ‹ نام
 ضرامل الإ در ب ال هنأ ىلع اوممجأو . ةرورضلاب نيدلا نم مولعم جلا بوجوو ۰ هسکع هربغ نعو « ردصلا

 وهو ةرجهلا لبق : ليقف هضرف ءادتبا تقو ىفو . روهشم وهو ؟ ىخارتلا وأ روفلا ىلع وه له فلتخاو . رذنلاك

 . ةرمعلاو جملا اومتأو إل ىلاعت هلوق امف لزن اهنآل تس ةنس اهنأ ىلع روهمجلاف هتتس ىف فاتخا مث . اهدمب ليفو ؛ ذاش
 ظفلب یعخنلا ميهاربإو قورسو ةمقلع ةءارق هد ورو ٠ ضرفلا ءادستب ا مامن الاب دارملا نأ لع ىبني اذهو 1 هلل
 مدقت یضیش اذهو < عورش) دعب لاک الا مام الات دا رلا لیقو 6 مع حر كو اسأب ی رطلا هج رخآ » اوميقأو 1

 لدي اذهو ‹ سخ ةئاس ىدقاولا رکذ ام ىلع همودق ناكو « جحلاب شالا رکذ ماض ةصق ف عفر دقو ۰ كلذ لبق هض رف

 مالکلا لوأ ىف ةلأملا هذه ىلع مالکا ىف طب ديم ىتأيسو ؛ امف هعوقو وأ سمخ ةنس ىلع همدقت ىلع - تبث نإ -
 دروي مل نكلو . درفم باب ىف قأيسو < ةبالا ىف كرت ىلع دسيعولا ىف امس الو روپشف هلضف امأ و . ةرمعلا ىلع
 مالا ديك أت ةرج نم هل صف تايثإ دارأ هلاکو« یخ ةئم ةجرلا دهاشو 1 ةيممتملا تی دح ريغ بار ف فنص) ۱



 ۳۷۹ ۱۵۱۵ - ۱۰۱۳ ثيدحلا

 ثيدح ىلع مالكا ىنأيسو « كلذ كرتب رذمي الو هريغ بینتسب نأ همراب هيلا ةكرحلا نع زجاملا نأ ثيم هب
 ةعاطتسالا ريسفت انه هنم دارلاو ۰ مارحإلا تامرع رخاوأ ىف ىرهزلا ىلع هدانسإ ىف فال تخالاو ةيمعتخلا

 نأ بوضعملا مزال تصتخا ول اهنال « ندبلاو لاملاب قلعتت لب ةلحارلاو دارلاب صتخت ال ابنآو « ةيآلا ىف ةدوكذملا

 ةميركلا ةبآلاو < ةلحارلاو دازلا ركذ هيف ىذلا ثيدحلا تبني ال : رذنملا نا لاق « هيلع قش ولو ةلحارلا ىلع ددي

 ىف فالتخالا نایب ىنأيسو « ندب وأ لام ردق عیطتسم لك فلك هنأكو « نایب ىلا رقتفت الف ةلمج تسيل ةماع

 نمو جملا هيلع بحي نم ۰ نامسق سانلا : ( مسقت ) . ىلاعت هللا ءاش نإ روكذملا ثيدحلا ىلع مالک ىف كلذ

 دبعلا فا, ال وأ هب قلا هثرحي نأ امإ هيلع بحي ال نمو . عیطتسلا ريغو فلكملا ريغو دبعلا ىناثلا « بجي ال

 نأ امإ هترشابم حص ال نمو . نيمملا ريغ ىناثلا « ال وأ هنم هنرشارم حصت نإ امإ حيطتسملاو . فاكملا ريغو

 مالسالا الإ جحلا ةحصل طرتشي ال هنأ نيبتف . رفاكلا ىناثلا « ال وأ هریغ هنع رشابي

 : [ جحلا ۲۷ ] ىلاعت هلا لوق ساپ - ؟

 ةعساولا ”قدرطلا : جا . ( مل عفانم اودمشیل قيمت جف لک نم نينأي ماض لكى عو ًالاجر كونأي)
 ور 501 ر و 5 ۶ ۱ ۳ 6 ۱ 7 ماو 7 ۱

 ه راح هللا دبع ی اس نأ باش نبا نع سو نع بهو نبا ا دح ىسيع نب دحا اش بس 4

 ىوتست ىتح لپ م ةفيلخلا ىذب ”تاحار بكر هيلو هلا لوسر ثيأر » لاق امهنع هللا ىضر رم نا نأ
 0 ةمئاق هب

 هلا دبع نب رباج نع تحت ءاطع ممم مازولا انثدح دیلولا اربخآ 'ىموم ن مارا اش - ۰

 "ناو شا هاور ۰ 6 هتلحار هب توا نيح ةفيا | ىد نم تا هللا رلوسر "لالها نآ 2 امنع نا یر

 مهنع هلل ىكر سابع

 نأ دارأ فنصلا نإ ليق ( قيمع جف لك سم نیت أ ماض لك ىلعو الاجر كوتأي ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 « لیبسلا طرش نم تسب ةلحارلا نأ كلام عطاق ليلد ةيالا ىف : راصقلا نبا لاتو  بوجولل اطرش تسيل ةلحارلا

 قيرط نم ىربطلا ىور دقو « رظن هيفو یبتنا ةالا فالخ وهو لجارلا ىلع بج ال جحلا نأ معزي فلاخلا ناف

 نأ ىلع دشأ “یش یتاف ام, سابع نبا رع بمک ب دمع قيرط نم متاح ىبأ نبا یورو . رجتملاو بوكرلا ىف

 اجاجل ) هلو . نابكرلا لبق لاجرلاب أدبف ( ماض لك ىلعو الاجر كوتأي إل لوقي هللا نال ایشام تججح نوكأ ال
 . ةعساولا قرطاا ىفو جف اهدحاو اجا هلوق : حون ةروس ىف « ىناءلا » ىف ءارفلا يح لاق ( ةعساولا قرطلا

 لوق وهو لاق اذک . ا4 قيرطلا مسي ل كلذك نكي مل اذاف ۰ نيابجلا نيب قيرطلا جفلا لاقي : لاقف ىليعامسالا هضرتعاو

 جفلا نأ « محا » بحاص لقت دقو « عساولا قيرطلا جفلا نأب یرهزالا مث ديبع وبأ مرج ؛ .ةغللا لهأ عب

 نأ ىلع قيرط نم ىربطلاو مهاح ی نبا یورو. بعشلا نم عسوأ وهز ؛ لبج لبق ىف وأ لبج ىف عساولا قيرطلا

 . امالعأو اقرط : لاق ةداتق نع ةبعش قيرط نمو . ةفلتخ اترط لوقب ( اجاجل ) هلوق ىف سابع نا نع ةحلط. .ىأ
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 جملا باتک -

 3 ده یآ رعقلا ةقيمع رب لاقي قيمعلا ريسفت اذدو « رءةلا دمعب یآ ق و جف : ۲ «زاجلا و ف ةديمع وبآلاتو

 یاسر « هوح راج ثیدحو. « هتلحار هب توتسا نيح لک هلل لوسر لالم] ىف رمع نا ثیدح فصلا ركذ

 نيبف بكارلا ىلع ركذلا ىف همدقتا لضفأ ًايشام جحلا نأ معز نم ىلع در هنم هضرغو ٠ باوبأ دعب هيلع مالكا

 لاو . ةيشاحلا ىف ريدا نيا كلذ ركذ « هتلحار هب ب توت مر هنآ ل لا هلل لضفأ ناكل 0

 سيل : ىليعامسالا لاتو . ماض لک لعو هلوقل بسانم بوكرلاو قم جف ةفيلحلا اذ نأ ةيآلل ثيدحلا ةبسانم : هديغ
 . ىثملا زاوج هنم نؤيف لضفأ بوکرلا تأ ىلا ةراشالا امہف نأب درو « هب بابلا مجرت ام ءىش نيثيدحلا ىف

 باب » ىف الوصوم سنأ ثيدح ىأيسو « هتلحار هب توتسا ام دعب .هلاله] ىأ ( سابع نباو ىنأ هاذد ) هلوق

 . ثيدج ءانثأ ىف « بايثلا نم مرحلا سباب ام باب , ىف هلبق سابع نبا ثیدحو « حبصأ ىح ةفيلجلا يذب تاب نم
 مَع ىذلا لعفل لضفأ بوكرلا : روبمجلا لاقف ؟ لضفأ امهأ جاجخلل ىثملاو بوكرلا ف فلتخا : : رذناا نبا لاق

 . بمآلا نم هيف ال لضفأ ىثملا : ةيوهار نب قحسإ لاقو « ةءفذملا نم هيف الو لاهتبالاو ءاعدلا ىلع نوعأ هنوکل و
 ىف فنصلا خيش یسیع نب دحآ : ( هینت ) . لعأ هتاف صاختألاو لا وحلا فالتخاب فات : لاقي نأ لمتحم و

 راج ثيدحخ ىف هخيش مهاربإو ‹ نوقايلا هلمهأو یوبشلا ىلع وأ هقفاوو رذ نآ ةاور ىف اذکم عفو رمت نبا ثیدح

 ريغصلا ءارفااب فورعلا ظفاحلا وهو یزارلا یسوم نب مهار انثدح رذ ىلأ باور قو کال الميم عفو

 لخكرلا ىلع جحا بسا - ۳

 دل ینا نا » اهنع ا يفر ًةشلاع نع دم نب ي : نع رنو ”نب كلام ان دح نابأ لاقو - ۱۹

 6 بت ىلع الو« مقا دمنا ري هامل

 نیداهبا دحأ ناف جلل ىف لاح#را اودُش : هنع "ها ىضر رع لاقو

 نب للا دبع نب مان نع تباث نب ۂرز انت ادح یر نہ دیر ان دح ركب بأ نب دج ارم - ۷

 تناكو لح ىلع ّجح يلب هلا لوسر تأ تدحو « طیحش نكي مو « يلح ىلع نأ جح» لاق سنأ
 « ”ةتلماز

 ةشلاع نع » دجع س ماقا اندح لبان نب ۹ انثدح صاع وأ انثدح ىلع "نب ورع |شزو - ۸

 نم اهنريعاف كتخأب بهذا « نهرا ٌدبعاي : لاق . رمقعأ لو مرتا هللا لوسر اي : تلاق اهل اهنع هللا ”ىضر

 « ترمه« ةفان ىلع امبقحأف . مشا

 فققتلا نأ ىلا اذ راشآ سرفلل جرسلاک ريعبلل وهو ةلملا نوكسو ءارلا حتفب ( لحرلا ىلع جحلا باب ) هلوق "

 هذهو . قبدصلا ركب نآ نب دمع نبا وه مساقلاو  راطملا ديزي نبا وه ( نابآ لاتو ) هلو ۰ ةفرتلا نم لضفأ
 دئاوق » ىف ولعب او هب راطعلا ديزي نب نابآ نج صف نب ىرح قيرط نم جرختسلا ىف معن وأ ارلصو قيرطلا

 جار كولا امل ديرما ا كا يحل ا ايدج درا ی



 ۱ ۳۷ ۱۵۲۰۰ ۱۵۱1 ثيدحلا

 ردق ىلع ديغص لحر ةدحوم اهدعب ةانثملاو فاقلا حتفب وهو « بتق ىلع ابلمحو » هيف هلوق هنم ضرغلاو قلعملا

 رخؤم ىف لمج ىذلا رانزلا یهو ةييقحلا ىلع اهفدرأ ىأ « امةحأف » ظفاب الوصوم بابلا رخآ ىف هركذ دقو ماسلا

 نأف بتق ىلع وه ناكو اهفدرأ هنأ لضاحلاو « بتق رخؤم ىلع اهلح ىأ « بتق لع » نابآ ةباور ىف هلوقف « بتقآ

 فزلاحرلا اودش رم لاقو ) هلوق ٠ ةرمعلا باوبأ ىف معنا نه ةشأاع راتعا ىف لوقلا طسب ىأيسو . ةدحاو ةصقلا

 وهو ةه ر نب سباع نع ىهخنلا مدار قیرط نم روصت« نب دیعسو قازرلا دبع هل -و ( نيداهجلا دحأ هناف جا

 دحأ هناف ةرمعلاو جا ىلا لاحرلا اودشف جورسلا متعضو اذا د بطخي وهو لوةب رع عمس هنأ ةلمهمو ةدحومب

 « ةقيقحلا ىلع وأ بيلغتلا باب نم ام اداهج جحلا ةيستو .اورمتعاو اوج وزغلا نم متغرف اذإ هانعمو « نيداهجلا

 . هديؤي ام هدعب ىذلا بابلا ثيداحأ ىناث ىف یتآیسو ۰ لالاو ندبلا ىلع ةقشملا لاعدإ نم هيف ال سةنلا داهج دارملاو

 دقو «رکب ىفأ نب دم لاقو » هريغلو 2 رذ ىبأ ةءاور ىف عقو اذك ( ىدقملا وه ركب ىلأ نب دم انئثدح ) هلق

 ةرزعو . عه ركب ىلأ نب دمحم انثدح : اولاق امهريغو نايفس نب نسلاو للعب را ا و لاق ىلمءامسإلا هلصو

 اذه لاجرو « ( هورزعيو ر ىلاعت هلوق هنمو عملا وهو رزع ثينأت ءار اهدعب ىازلا نوكسو ةلمهملا حتفب

 هللاو عيدز نب دیزب ثيدح نم اذه سيل : لاقف هنع لئس ا ینیدلا نب ىلع هركنأ دقو . نوب رصب مهلك دانسالا

 ةلمازلا و ؛ لحرلا ركذ امل لد نکلا رکذ اه رحب مل ناو یهو < اهكر ىلا ةلحارلا ىأ (هتلماز تناکو ) هلو . لعأ

 هعاتمو هماعط لمح ةلماز هعم نكت مل هلأ دارملاو ۰ لملا وهو لمزلا نم ۰ عاتملاو ماعطلا هيلع لمحت ىذلا ريعبلا .

 ةورع نب ماشه قيرط نم روصنم نب دیم یورو . ةلمازلاو ةل>ارلا یه تناكو هتلحار ىلع همم الوم كلذ ناك لب

 لوفر « نافع نب ناهثع ءیش هت“ سیلو لحر ىلع جح نه لوأ ناکو « مهتدوزأ مهتحتو نوجح سانلا ناک» لاق

 شیدا اذه هجام نبا ىور دقو . لخبو ةلق نع ال اعابتاو اعضاوت كلذ لعف هنأ ىلا ةراد] « ايش نكي ملو » هيف

 ةجح مهلا : لاق مث مارد ةعبرأ ىواست ةفيطقو ثر لحر ىلع , هلوق دعب ركذف فيعض هدانسإ نكل رخآ ظفاب

 , ىراخبلا خيش ليبنلا وه مصاع وبأو « سالفلا ىلع نبا وه ( ور انثدح) هلوق . « ةە الو امف ءایر ال

 هتقان ىنييمشكلا ةباور ىف ( ةقان ىلع امةحأف ) هلوق . ةدحومو نونب نأ دلاو لبان و.« ةطساوب انه هنع یورو

 هيلع مالكلا قأيسو

 روربلا جلا لضف سیساپ - ٤
~m ۹نره بیس نب ديعس نع رها نع دعس نب مهار اندح ل دبع بزم دع ازم  

 م : ليق . هلوسرو هللا ناعإ : لاق ؟ لضفأ لامعألا ؛یا : قالب وبلا لس » لاق هنع هللا یضر ةر ره یا
 ۱ « روربم يح : لاق ؟ اذام مث : ليق . هللا لیبس ىف داهج : لاق ؟ اذام

 .ةحلط تنب ةشلاع نع ةرمك ىنأ نب بیبح انبخآ ”دلاخ ان دح كرابلا نب نح را دبع ازم - ۰

 : لاق ؟ ان الفأ « لمعلا لضفأ ٌداهجلا ی هللا لوسر اي ۰ تلاق اپنآ اهنع هنا "يضر َنينمؤلل مآ ةشلاع نع »
1 5 - ۰ 

 « ورم جيح دابجلا لضفا نکساو ءال



 عملا باتک ۔ )۵ ۳۸۲
 [ ۲۸۷۹ ۶ ۲۸۷۰ ۰۲۷۸۵ ۰۱۸۲۱ : ىف هفارطآ - ۱۵۲۰ مقر ثيدحلا ]

 ةريره اب تعم لاق مزاح ابأ تم لاف كلا وأ هاش ا ا مد اشم - ۰۱

 « هنأ دلو مویک م جر سف لو تفر مف 1 جح نم » لوقي الكم ىبلا تعم : لاق هنع هلا "یر
 [ ۱۸۲۰ 6۱۸۱۹ : ىف هافرط ۱۸۲۱ مقر ثيدحلا ]

 « مثالا نم “ىش هلل اخي ال ینلا : هريغ لاقو « لوبقلا روربلا : هيولاخ نبا لاق ( روربلا جحلا لضف باب ) هلوق
 هماكحأ تيفو ىذلا جلا هنأ یهو «ینمذا ةيراقتم هریسفت ىف تركذ ىلا لاوفآلا : یطرقلا لاقو « یروناا هحجرو
 ثيدحلا ثحابم عم رخآ لاوقأ كلذ ىف مدقت دقو . لعأ هللاو لک الا هجولا ىلع فاكملا نم بلط ال اعقوم عقوو
 فرع ناک ام اريخ عجر ناف هرخآب روظي هنأ اهنم « ناعالا باتک نم « لمعلاوه ناعالا نإ لاق نم باب » ىف لوألا
 « مالسلا ءانشفإو ماعطلا ماعط] لاق ؟ جحلا رب ام هلا لوسر اي اولاق د رباج ثيدح نم مكاحلاو دمحألو . رورپم هنأ
 ( كرابملا نب نمحرلا دبع انثدح ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . هريغ نود نيمتملا وه ناكل تبث ولف « فعض هدانسإ قد

 دلاخ هخشو « روهشلا هيقفلا ئزورملا كرابملا نب هللا ديعل اغا سيل و ىرصب ةمجءملا نيشلاو ةيناتحتلاب یشیملا وه
 ةرثكل كلذو « عن و دقتعن ىأ نونلا حتفب وهو ( لمعلا لضفأ دارجلا یرت ) هلوق . ىطساولا هللا دبع نبأ وه
 ىف المع ىرأ ال ىناف » ظفلب یئاسنلا دنع بیبص رع ريرج هاور دقو . ةنسااو باتنکلا ىف هلئاضف نم عمسي ام
 باطخ فاكلا مضي رثكالاف « نكل » طبض ىف فاتخا ( دابجلا لضفأ نكل ) هلق . «داوجلا نم لضفأ نآرقلا
 ٠ ظةلب اهلبق فلأ ةدايزو فاكلا ركب نكل ىوجلا ةياور فو . ىسفن هيلا ليم" ىذلا وهو : ىسباقلا لاق « ةوسنلل
 اداهج هامسو « دابجلا نع اهلا وس باوج ىلعو جحلا لضف تابثإ ىلع لمتشي هنال ةدئاف رثك أ لوألاو ؛ كاردتسالا
 . ىلامت هللا ءاش نإ « ءاسنلا جح باب » ىف جحلا باتک رخاوأ ىف مالكلا ةيقب ىنأيسو ۰ سفناا ةدهاجم نم هيف ال
 وبأامأو « نالس وه ) مزاح ابآ تەم” ( هلو : كل املا كثيدحلا . داهجلا لضفأ جملا لەج هلوک lla هيلا جاتحاو

 ةلمهملا مدةتب هنع یدارلا محلا وبأ رايسو « ةرب ره بأ نم عمي ملف دعس نب لهس بحاص دانید نب ةللس مزاح

 اذنه جح نم د ديضأ ءازج ليبق ةيتالا مزاح ىبأ نع روصم ةياور ف( هلل جح نم ( هل . ةيناتحتلا دب دشآ و

 هجرخأ دقو . ةرمعلاو جحلا لمشب وهو « تيبلا اذه ىنأ نم د دوصنم نع خرج قيرط نم لو « تيبلا
 . فعض شعالا ىلا دانسالا ف نکل « رءدءا وأ جح نم » ظفلب مزاح ىلأ نع شععالا قبرط نم ىنطقرادلا
 مسا ثفرلا 1 ىرهزالا لاقو « لوةلا ف شحفلا ىلعو هب ضيرعتلا ىلع قلطیو < عاملا تفرلا ( ثفرب ملف ) هلو

 هللا لوق نه اذه : ضايع لاقو . ءاسفاا هب بطوخ اء هصخم مع نبا ناكو ؛ ةأرملا نم لجرلا هديرب ام لكا عماج
 ىف هب دارلا نأ رهظي ىذلاو . یهتنا عاملا ةبألا ىف هب دارملا نأ ىلع دوهجاو ( قوسف الو تفر الف إل ىلاعت
 . « فرم الف كدحأ موص ناك اذاف» مايصلا ىف هلوقب دارملا وهو « یطرفلا احن هيلاو « كلذ نم معأ وه ام ثيدحلا
 لو) هلق ۰ لعأ هقاو لبقتسلا ف ىضلاو ىضاملا ىف حتفلا حصفالاو عراضملاو ىضاملا ىف ةثلثم تفرلا.ءاف : ( ةدئاف )
 ىفالو ةيلهاجلا ف عمسي مل قسفلا ظفل نإ : لاقف یارعالا نا برغأو ٠ ةيصعم الو ةئيسب تأي مل ىأ ( قسفي
 هلضأ : هريغ لاقو .. مالسالا لبق نمع هتياكحو نآرقلا ىف هلامتسا رثك هنأب بقعتو « ىالسا وه ان و مرامشا
 ه بنذ ريشغب یآ ( همآ هتدلو مويكع جد ) هلو . اقساف ةعاطلا نع جراخلا یمسف تجرخ اذا ةبطرلا تقسفن ا



 ۳۸۳ ۱ ۱۸۲۳ - ۱۰۱۹ ثيدحلا

 ‹ كلذب ح رصلا سادرم نب سابعلا ثيدحل دهاوشلا یوقآ نم وهو « تاعبتلاو رئابكلاو رگافصاا نارفغ هرهاظو
 « طارشلا ىلع فوطعم « ثفرب فد هلوق ىف ءانفلا : ىيطلا لاق « یرطلا ريسفت ىف ربع نبأ ثيدح نم دهاش هلو

 نع ةءاربلا ىف هدف اماشم راص ىأ الاح نوكي نأ زوو ؛ هل رخ رورجملاو راجلاو ۰ راص ىأ عجر هباوجو
 ال ركذو . « همأ هندلو موي هتک عجر » ةروكذملا ىطقرادلا ةياور ىف عقو دقو . ها همآ هتدلو موي ىف بونذلا
 ضعبلا رکذب ءافتنک الا قيرط ىلع ةبالا ىف ركذ اک لادجلا هيف رکذپ مل امن] ثيدحلا نأ دافأ ىيطلا نأ سانلا ضعب
 بونذ ةرفغم كرت ىف رثؤي ال هدوجو نال دصقا اب فاتخي كلذ نإ لاقي نأ لمت<و « ركذ ام هيلع لد ام كرتو
 ناف اضيأ رؤي الف ممعتلا قيرطب ةلدا#ا وأ ٠ ةلدآلا نم ربظي اذ جحلا ماكحأ ىف ةلداجلا هب دارملا ناك اذإ جاحلا
 اضيأ رثؤي ال نيفرطلا ىوتسملاو « ريثأتلا مدع ىف رهاظ اهنم نسحلاو تفرلا موم ىف لخاد اهنم شحافلا

 ةرمملاو جا تیقاوم ضرف اپ - ۵
 رع نب للا دبع ین هلأ ريبج نہ دیز یئ دح » لاق ریهز انذح ليعامسإ "نب كلام شن - ۲

 للا لوسر امضرف : لاق ؟ نيتعأ نأ زوجم نبأ ن : لاف -*فوارسو طاطسف الو - يلزم ىف امهنع لا یفر
 « ةنخبا ماشلا لهألو « ةفيلخلا اذ ةنيدملا لهألو « رق دن لمال وْ

 وآ ردت شرف و عمو: داصیمو دیءاوکتاقیم عج تیقاولا ( ةرمعلاو جملا تیقاوم ضرف باب ) هلوق
 اعوضو كلذ دیزبو « تاقيملا لبق نم ةرمعلاو جلاب مارحإلا زيي ال هنأو فنصملا صن رهاظ وهو < بجوأ
 عاجالا هريغو رذنملا نبا لق دقو « ةفيلحلا ىذ لبق نولج الو ةذيدملا لهآ تاقيم » لاق بح ليلق دعب یتأیس ام
 سايقلا هديؤي و « رع نبأ باوج رهاظ وهو زاوجلا مدع امهريغو دوادو قح] نع لقن دف رظن هيفو ءزاوجلا ىلع

 مدقتلا اوزيج لف ىئاكملاو ىنامزلا نيب روبمجا قرفو « هيلع مدقتلا زوجي ال هنأ ىلع اوءمجأ دقف ىنامزلا تاقا ىلع
 )َ هرگب كلام لاقو < مدقتلا حیجرت لا ةيعفاشأ ضءنو ةيفنح اك ةفلاط بهذو « قاكملا ىف ارزاجاو فامزلا ىلع

 انثدح ) هلوق ٠ «ناسارخ نم مرحي نأ نع هركو » هلوق ىف « تامولعم رهشآ جا , ةجرت ىف كلذ نم “یش ىنأيسو
 ةدحوملاو مجلاب دیز دلاو ريبجو ۰ نویف وك رم نبا یوس دانسالا اذه لاجرو :« ىنعجلا ةبواعم نیا وه ( ريهز
 جرخي مل هرخآ ىف ءاه ةدايزو مجلا حتفب ةريبج نب ديذ ةاورلا قو ٠ ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل رغصم
 موقي ىذلا ءابخلا دومع هلصأو < ةمدخلا یهو فورعم طاطسفاا ( قدارسو طاطسف هلو ) هلوق ٠ ائيش ىراخبلا هل
 لكو « اهريغو سمشلا نم رادلا نحص هب ىطغي ام اضيأ وهو « نطق نم تناك اذإ الإ كلذ اذ لاةي ال ليقو « هيلع
 نبا ىنأ هن] الوأ لاق هال تافتلا هيف ( هتل أسف ) هلوق .  اهقدارس مهب طاحأ ) هنمو قدارس وپف *ىثب طاحأ ام
 ( اهضرف ) هلوق . « هتل أسف هيلع تاخدف لاق » ىليعامسإلا دنع عقو نكل < هلأسف لوقي نأ یهتفی قابسلا ناكف رمع
 نبأ .نم ه لئاسلا لوق ةئيرق هديؤيو « فنصلا دارم متإ هبو اج مآ دارملا نوک نأ لمتعو « اهئيعو اهردق ىأ
 باب دعب كيدحلا ىلع مالکلا قاس لل ىل زوج

 ٦ - وا وا زا ريخ ناف ءاودو رتو لل : [ ةرقبلا ۱۹۷ ] یلامت هللا لوق باب (
 سابع نبا نع ةمرک نع رانيد نب و رع نع ةاقرو نع ةبابش انثدح رشب نب یجب شرو - ۳ 1 > ا ا ' 0



Aجلا تاک ج ۲  

 اولأَ- ةكم اومدق اذاف « نوک وتلا نح : نولوقیو « نودوزعب الو نوح نیل لهآ ناک: لاق امهنع لل یضر

 السرم  رکع نع ور نع نبيع نا اور یر دا زلا ريخ ناف اودوزتو )ب ىلاعت لا لزنأف . سانلا

 : لاقف لجر ماق تا زن ا » نامح نب لتاقم لاق ( ىوقتلا دازلا ريخ ناف اودوزتو : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق
 ىبأ نبا هج رخأ « یوم مدوز ام ريخو « ساناا نع كجو هب فکت 3 لاقف « اداز دحام هللا لوسر اب

 لس هل جرا ینلا ىريرجلل ج رخ ملو ؛ یخلباا وهو ةمجلابو ةدحوملا رسكب ( رشب نب ىح انثدح ) هلوق . متاح
 نالا لهأ تاک) هلق . ةقرفتلا باوصلاو ادحاو الج ر ىنايجلا ىلغ وبأ و رهاط نا امهلعجو « هتقبط نم وهو

 . « انممطي الفأ هللا تيب جحن نولوةي » سابع نبا نع رخآ هجو نم متاح ىبأ نا داز ( نودوزتي الو نوجحي

 نب دمت قيرط نم می ما سرخ و ناومآ ووو گو ىنم مشكلا ةباور ىف ( ةنيدملا اومدق اذاف ) هلۆق

 رکذب مل ىنعي ( السم ةمركع نع ) رانید نبا ىنعي ( ورمع نع ةنييع نبا هاود ) لوق ٠ ةبابش نع یر هللا دبع

 نباو ىلع نب وربع نع ىربطلا هجرخأ اذيكو ٠ ةنيمع نبأ نع روصنم نب دیعس هجرخآ اذکمو ‹ سابع نا هيف

 هباور نم حصأ وهو : متاح ىبأ نبا لاق « السم ةنيبع نبا نع امهالك یرقلا ديزب نب هللا ديع ْنب دمج نع ما یا

 رک ذب الوصوم «:« یوزخنا نهرلا دبع نب دمعس نع یاسناا هج رخ اف ةنييع نبأ ىلع هيف فلتخا دقو : تلق . ءاقرو
 انثدحو لاق ء الؤصوم كساذملا باتک ىف هب مدح اديعس نأ دعاص نبا نع ليعامسالا یکح نکل « هيف سابع نبا
 درفش ل نكل « سابع نبا هيف سيل ةنيمع نبا نع ظوفحاو . یا ةمر ء هب زواجب ملف دانید نب ور ثیدح ىف هب

 ۱ الوصوم ءاقرو نع ىروثلا نايفس نع دلاخ نب تارفلا قیرط نم هن رات ىف احلا هجرخأ دقف « هلصوب ةبابش

 لاؤسلا كرت نأ هقفلا نم ثيدحلا اذه ىف : بلبملا لاق ۰ قبس اک سابع نبا نع رخآ هجو نم متاح ىبأ نبا هجرخآ و
 اوقتاو اودوزت ىأ 6 ىرقثلا الا ریخ ناف ) هلوق ناف افالإ سانلا لاسی مل نم حدم هللا نأ هديؤبو « ىوقتلا نم
 نأ دومحما لكوتلا اء]و لاؤسلا عم نوكي ال لكوتلا نأ هيفو : لاق ‹ كلذ ىف مالاو ماب مكلاؤسإ سانلا ىذأ
 اپلقعا د مالسلا هماع لاق ا بابسالا هثیهت دەب پابس الا نع رظنلا عطق وه ليقو « ءىش ىف دحأب نيعتسي ال

 « لکوتو

 ةرسلاو يحلل ةكم لهأ ل اپ - ۷
 نإ » لاق سابع نبا نع هيبأ نع سوا نبا انّ دح بیهو اننا دح ليعامسإ نب یموم شی بت 4

 ملا لهألو. 1 لزانل نارق دن لهألو 1 ةفحللا مأثلا ٍلهألو 3 ةفيلحلا اذ ةنيدملا لمأل تنوع 'ىنلا

 اح اش ت وف كلف نو نك لر نفی نا لو هم رك

 « ةكم نم م ةكم لهآ

 [ ۱۸۵ ۱۵۳۰ ۰ ۷۵۲۹ ۰ 1085 : ىف هفارطآ - ۱۰۲6 ثيدحلا ]

 ماصأو « لالمالا عضوم ماللا دیدشتو .احلا حتفو مملا مضب لبملا ( ةرمملاو جم لمآ لس باب )هل
 نبا لاق ٠ اعاسنا مارحالا سفن ىلع قلطأ مث« مارحالا دننع ةيبلثلا, مهتاوصأ نوعفرب !زناک مبنال توصلا عفر



Ao ۱۵۷۲ تيل 

 رخ لاک للفالا ین رد ردصم وه: :یریک ناقبلا وبأ لاقو یزب ال نم ملا عتف هرم امو : ىزوجلا "

 كيدح امأو ‹ « لپمد ظفلب قأيس هناف رمع نبا تیدح ىلا ةجرتلاب فتضلا راشأو « جارخالاو لاخدالا ینمع

 ` ىلع قلطأف هيف عسنا مث هب صتخت تقو ءىشلل لمحي نآ تيقوتلا لضأو « هدخ يأ « تقو ه ظفلب هركذف بابلا
 : لاقي ةدملا رادنقم نايب وهو هب نصت تقو ءىثل لمح نأ تقأتلا» تيقوتلا : ريئألا نبا لاق « اضيأ ناكملا
 نبا لاقو . اقيم عضوملل ليقف هيف عستا مث « هتدم نيب اذإ' هتقي فيظختلاب تقوو هتقوب دیدشنلاب ءىثلا تقو
 « تقو » انه هلوقو ‹ تقولا مزاول نم ديدحتلاف اذه لعف « نييعتلاو دیدحتلا ةغللا ف تيقوتلا نإ ليق : ديعلا قيقد
 ىلا لوصولا تقوي مارحالا قيلعت هب ديرب نأ لمتحيو ؛ مارحالل عضاوملا هذه دح ىأ ديدحتلا هب ديرن نأ لمتحي

 نإ ) ىلاعت هلوق هنمو ۰ بجوأ ینعع نوكي دقو « ددح ىأ تقو : ضايع لاقو . یتعلا طرشلاب نك امالا هذه

 لوسر تقو ) هلق . «ضرف » ظفلب ةيضاملا ةءاورلا هديؤيو ٠ یهتنا < اتوقوم اباتک نيتمؤملا ىلع تناك ةالصلا

 فورعم ناكم ارغصم ءافلاو ةلمهملاب ( ةفيلحلا اذ ) هلق . مالسلاو ةالصلا هيلع هنتيدم ىأ ( ةنيدملا لهأل متلي ها

 نيب و ایپ : ىوونلا لاقو . لحام رشع امهنيب : هريغ لاقو < مزح نبا هلاق نیلم ريغ ليم اتئام تم نيب و هنیپ
 « بارخ ةرجشلا دجسم فرعی دجسم امو . غابصلا نبا وهو دحاو ليم امهنيب لاق نم موو « لايمأ ةتس ةنیدلا

 لحام سمن کم نيب اهني ةر يرق ع ٠ ةلسبما نوكسو ميجلا مطب ( جلا ) هو ىلع ئپ اهل لاقي دثب ابو
 .نؤو ةعببم اهنأ رع نیا ثيدخ ىف ناو.« رظن لحارم ثالث « بذپلا حرش » ق یوو . .لوق ىفو ؛ ةتس وأ

 « برثي نونکسی قيلاهلا ناک : ىلكلا نبا لاق ٠ ام فحجأ لیسلا نال ةفحجلا تسسو « ةفيطا نذوب ليقو ةمقاع

 ةعببم اوازنف بری نم موجرخأف برح - داع ةوخ مو ةدحوملا ةرسكو ةلمهملا حتفب - ليبع ىب نيبو مهيب عقوف
 رصمو ماشلا لهالو د ىئاسنلا دنع ةشئاف ثيدح ىف عقوو . ةفحجلا تيمسف مهلصأتسا ىأ مهفحتتجاف لیس ءا 7

 « ةفحجلا نم بيرق ةمجعم نيغو ةدخومو ءارب لعاف نزوب غبار نالا نوب رصلا هنم مرح ىذلا ناكم لاو « ةفحجلا
 امأ ( لزانلا نرق دجن لهالو ) هلق . ةنیدلا اف ف تام مح الإ دحأ ارتي الف یاب ةفحجلا تصتخاو
 ماشلا ايلفسأو نملاو ةماهت اهالعآ ىتلا انه اهنم دارلاو < عضاوم ةرشعل مسا وهو عفت م :ناکم لک وپف دعت

 وهو « ةفاضإ الب, اضيأ نرق هل لاقيو « ناكملا مسا وه یاضالا بكرملاو « لزنلا عج ظفاب لزانلا و . قارعلاو

 کس یوونلا غلابو ۰ ال ع « نون اهدعب ءارلا نوکسو فاقلا حتفب

 حفلا هلاق نمو لبجلا دارأ ناكسإلاب هلاق نم نأ ىسب اقلا قیلعت ضايع کح نکن : كلذ ىف هتئطخت ىلع قافتالا

 ةيعفاشلا ءامدق ضعب نع ىنابورلا ىو . ناتلعم ق رشملا ةهج نم ةكم نيبو هنيب روكذملا لج لاو « قيرطلا دارأ

 دوعص.ىف رخالاو « لزانملا نرق هل لاقي یذلا وهو طوبه ىف امهدحأ : ناعضوم نرق هل لاقي ىذلا ناكملا نأ

 ىلع فرشم لبج بل اما نرق نأ یہ Sill » کم رابخأ » فو . لوالا فورعملاو بل املا نرق هل لاقي ینلا وهو

 + بلاعشلا نم هيلا ىوأب ناکام ةرثكل بل اغلا نرق هل لیقو  عارذ ةئامسخو فاأ ىنم دجسم نيبو هنيب ىم لفسأ

 ىلا موعدي فثاطا رک ج ىلا نايا ىف هبا هرج قةركذ عقو تو تيقاوملا نم نبيل + بلاعثلا نرق نأ رپظف

 ىف عقوو ةوبللا ة ةريسلا ,ة قحإ] نبا هركذ ثيدحلا « بلاعثلا نرقب انآ و الإ قفتسأ مف » لاق هيلع مدرو مالسإلا
 ةراپع ىف عقوو. « لذاثملا نرق مريغو نيلا لهأ نم ادجن كلس نو « نرق دجت لهالو » یعفاشلا دنع ءاطغ لسم

 يرابلا عن ۳ ج 4٩ سم
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 نم ءىش ىف دجوب ال اذهو « نزق زاجحلا دعو نیل دج لهالو » اذه سابع نبا ثیدح هقايس ىف نيسح ىضاقلا
 : نیقیرط کم اودصق اذإ نیلا لهأل ناف دمتعلا وهو « ءاطع لسرم نم كلذ دجوي امن او « سابع نبا ثيدح قرط
 یرخالاو « قرشملا لهأ تاقیم وه اک مهتاقيم وبف هنوذاح وأ نرق ىلا نولصي مو لابجلا لهأ يتيرط امهادحإ
 لهالو ) هلوق ۰ مریخ نم هيلع ىفأ نم الإ هيف يراشي ال مهتاقيم وهو هنوذاحي وأ ملی نورمف ةماهت لهأ قيرط
 نوئالث امهني كم نم نيتلحرم ىلع ناكم م مث ةحوتفم مال اهدعب يملا نوكسو ماللاو ةيناتحتلا حتفب ( مللي نیا
 :'(هيبنت ) . نيماللا لدب نيءارب مرمر, هيف ديسلا نبا يكحو ء اه ليهست ءايلاو لصالا وهو ةزمهلاب ملأ اهل لاقي اليم
 لیقو « ةنیدلا لهأ روجأ ظعت نأ كلذ ىف كسلا ليقف « ةنیدلا لهأ تاقيم ةفيلحلا وذ ةكم نم تيقاوملا دعبأ
 ثیقاولا ىأ ( مل نه) هلوق ٠ نيعم تاقرم هل نم ىأ ةكم ىلا قافآلا برقأ ةنيدملا لهأ نال قافالا لهأب اقفر
 « نه نهد ظفلب «مارح] ريغب کم لوخد باب » ىف قاب اک یرخآ ةباور ىف عقوو . ةروكذملا دالبلا لمال ةروک ذلا
 لهأ لهم باب » ىف عقوو « لصالا وه لوألاو فاضلا فذح ىلع نیلمال وأ ةروكذملا تاعاجلل تيقاوملا ىأ
 لقعي ال امف لمهتسا دقو « لقعب نمل هلصأ و تن ولا ةعاج يمض نه هلوقو . هتحرش اک « نبلهال نه » ظفاب « نجا
 كلذ ىف لخديو « ةروكذملا دالبلا لهأ ريغ نم تيقاوملا ىلع ىأ « نهللع ىت نلو » هلوقو « ةرشعلا نود امف نکل
 لخدي یذلاو « نيعم تاقبم هل نكي مل اذإ هيف لاكش] ال لخدي ال ىنلاف < لخدي مل نمو تاقيم تاذ ادلب لخد نم
 ىلا ةفحجلا ىأي یح رخؤي الو ابا« هزامتچال ةفیللا وذ هتاقيف ةنيدملا لخدف جحلا دارأ اذإ ىاشااك ف الخ هيف

 لل هیحرش ىف فالخلا نو قافتالا یوونلا قلطأو « دوتا دنع مد همزلو ءاسأ رخأ ناف« لصألا ةتاقيم ىه
 اذ زواج اذإ الشم ىاشلل نأ ةيكلااملا دنع فورعم لاف الإو ىعفاشلا بهذم ىف دارأ هلعلف ةلأسملا هذه ىف بذپلاو
 روث وبأو ةيفن+لا لاق هبو هفالخ لضفألا ناك ناو كلذ هل زاج ةف>جلا وهو ىلصألا هتاقیم ىلا مارح] ريغب ةفيلحلا
 ىذب ماشلا لهأ نم رم نم لمشي « ةفحجلا ماثلا لهالو » هلوق : ديعلا قيقد نبا لاق < ةيعفاشلا نم رذنملا نباو

 انف « هريغو ةفيلحلا یذب م اذا ىاشلا لمشي « نبلهأ ريغ نم نولع ىنأ ناو » هلوقو « رم مل نمو ةفيلخلا
 لهال تقو الشم هلوقأ رسفم « نه نه » هلوق نأب هنع كاكسفنالا لصحم و . اصخلم ىنا اضراعت دق نامومع
 جرخ قارع هديؤيو « مهتاقيه ىلع رف مرفس قيرط كلاس نمو اهونك اس ةنيدملا لهأب دارملا نأو « ةفيلحلا اذ ةنيدملا
 دارآ نم ) هلو . ضراعتلا نتنیو روا لوق اذهب حجرتی و ۰ مرح ريغ ةنيدملا تاقي» ةزواجم هل سيلف ةنيدملا نم
 ( كلذ نود ناك نمو) هلوق ۰ ةدرفم ةجرت ىف قأيسو « مارحإ ریفب ةكم لوخد ذاوج ىلع ةلالد هيف ( ةرمعلاو جحلا
 کم ىلا هناکم نم رفسلا ذإ مارحالا ًاشنأ ثيح نم هتاقيف ىأ ( انآ تح نف ) هلو . کمو تاقبلا نيب ىأ

 سیل نم نأ ىلع مزح نبا هب لدثساو « کم سفن ءالؤه تاقیم : لاق هنأ دهاجم نع یود ام الإ هيلغ قفتم اذهو
 دخؤيو « مدقت اک کم ةبج لا ىأ تاقيملا نود ناك نع صتخي ال هیف ةلالد الو ءاش ثدح نم هناقيف تاقىم هل
 دصقلا هل ددجت ثيح نم مرحي هنأ كسنلا كلذ دعب هل ادب مث تاقبملا زواجل كسنلل دصات ريغ فاس نم نأ هنم
 . رسكلاو عفرلا هيف زوجي ( ةكم لهأ ىتح ) هلوق ٠ « ًاشنآ ثيح نف ه هلوقل تاةیلا ىلا عوجرلا هيلع بحي الو
 نيب ىذلا قافالاك کم نم نومرح لب هنم مارحإلا تاقيملا ىلا جورخلا ىلا نوجاتح ال ىأ ( کم نم ر هو
 ىف ايا. . العاب صاخ اذهو . هنم مرحيل تاقبملا ىلا عوجرلا ىلا جاتحي الو هناككم نم مرح هناف ةمو.تاقملا
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 ناجا لكلا ذأ لا جرخ نآ هلم بجیف رم امآو ةدرفم جرت ق قا اک ابنم مرحب ىتلا نک املا لضفأ

 ‹ تراقلا ىلع هلح نيعتف « ةرمعلل اتاقيم کم لعج ادحأ لعأ ال : یربطلا بحلا لاق . ةرمعلا باوب أ ىف هنايب

 هيلع بحي : نوشجاملا نا لاقو ؛ کم نم لالهإلا ىف جاحلا كح هکح نأ ىلا دوبجلا بهذف نراقلا ف فلتخاو

 لوقي نم دنع یعسلاو فاوطلاك دحاو هلع امف جحلا ىف جردنت اع] ةرمعلا نأ هبجرو « لحلا ىتدأ ىلا جورخلا

 نأ رمتعملا قح ىف لحلا ىلا جورخلا نم دوصقملا نأ لاكشالا اذه با وجو « فلت امهف هلحف مارحالا امأو « كلذب
 لحلا نم یهو ةفرع ىلا هجورخل نراقال لصح اذهو < هيلع ادفاو هنوكحصيف لحلا نم مار لا تبيلا ىلع درب

 لف كسنلل اديرم تاقبلا زواج نميف فاتخاو . اضيأ كلذب دوصقملا لصخ ةضافالا فاوطل تيبلا ىلا هعوجرو

 مدقت دقو . بجاولا كرتاف مثإلا امأو « اذه ريغ ليلدبف مدلا موزل امأف « مد همزايو مآب : روما لاقف « مرح

 ريخلا ظفلب دربال مالاو سالا ىنعمب رخ وهو « ل د ظفلب ىأسو « اهضرف » ظفلب رمع نا قيرط نم ثيدحلا

 قيرط نم مسلو « لهن نأ انرعأت نيأ نم ه ظفلب ملعلا ىف قبسو « بوجولل سالا ديك اتو « هديك أت ديرأ اذإ الإ

 « بوجولا مدع ىلا ىمختلاو ءاطع بهذو . « ةئيدملا لهأ لي هللا لوسر مآ و رمع نبا نع رانید نب هللا دبع

 سباتلا لبق تاقبلا ىلا عجر ول : رولا لاقو < مزح نبا لاق هو هجح حصر ال ريبج نب دعس لوق هلباقمو

 . "یشب طقسي ال دحأو « دعب ال نأ طرشب كلامو « ايبلم دوعي نأ طرشب ةفينح وبأ لاق « مدلا هنع طقس كسنلاب

 زاج برق الا هفرط نم مرحأ ولف « ةكم نم دعب ال هفرط نم مرحي نأ تاقبم لك ف لضفالا ( هيبذت )

 ةفيالا ىذ لبق ارم الو « ةنيدملا لهأ تاقيم باپ - ۸

 ”لوسر نأ اهنع هلا یضر "رم نب هللا دبع نع عفان نع ام انّربخأ فسوب "نب هللا دبع شرو - ۰۵

 هللا دبع لاق . « نارق نم دن لهأو « ةفسجلا نم ماشلا لهأو « ةفياخلا ىذ نم ةنيدملا لهأ لبي » لاق اا هلل

 « لِي ني نیل ار : لاق كك هللا لوسر نأ ینتلبو »

 ضرف باب » , ىف اذه ىلا ةراشإلا تمدقت دق ( ةفيلحلا ىذ لبق تولج الو « ةنيدملا لهأ تاقیم باب ) لوق

 نم دحأ نع لقني ملف اضيأو « كلذ نيعت سالا ةدارإ عم ربخلا ةغمصإ را دارإ نم فتصلا طينتساو « تسقاوملا

 ها ا لك نوکیف قشأ نوكي هلال هيلا او ردابل تاقيملا نيعت الولو « ةفيلحلا ىذ لبق مرحأ هنأ مب ىنلا عم جح

 هنبا ةياور نم قيس ( حلا ىنابد ) هلق ٠ رم نبا وه ( هللا دبع لاق ) هلوق ٠ هلبق ىذلا ىف ناملا حرش مدقت دقو

 نم هذه هقفأ مل و ظفلب رخآ هجو نه معلا ىف مدقت و « هعمسأ مو لاق مق ىنلا نأ اوعز » ظفلب باب دعب هنع ملاس

 « هلبق بابلا ىف اک سايع نبا ثيدح نم كلذ تبث دقو < ةعامج كلذ رمع نبا غلب ىذلا نأب رعشي وهو « إب ینا

 دمحأ دنع یم ورمع نب ثراحلا ثيدح نمو « ىاسشلا دنع ةشأاع ثيدح نمو ؛ ملسم دنع راج ثيدح نمو

 فاسنلاو دواد نو

 مالا لهأ لهم ساپ - ٩
 ۱ ۳ دز و

 لاق اهننع نا "یضر سابع نا نع سواط نع رانید نب و رم نع "دامت انثدح د دسم شو — ۹
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 مار لا نر دن لهألو بل سأل لا اذةيذلا دا لمأل اچ أ وسر تقود
 نم ا "ود ناک نف < ةرشاو جمل درب ناك نمل نپاهآ ريغ نم نیل ىنأ نلو نه نهف ؛ رب نیل
 ۱ اهم نواب كم لهأ یتح كاذكو هلهأ

 وه داننالا ىف روكذملا داحو ؛ باب لبق مدقت دقت دقو سابع نبا ثيدجب هيف دروأ ( ماشلا لمآ لهم باب ) هلوق
 ديز نا

 دین لهأ لَبُم بيسإب - ۰
 « ل ءوبلا تو » هيبأ نعرملاس م نع یره زا نم هاظفح نایفس انت دح ىلع ارو س ۷
 هيبأ نع هلل دبع نب لاس نع باهش ۽ نبا نع سنوي ىنربخأ لاق بهو ها انتدح دحأ شو - ۸

 یهو اچ ما لهأ لیمو « ةفيلحلا وذ ةنيدلل لمآ لب لوقي کپ هلا هلوسر تم » هع فا یفر
 لهأ لبمو :- ُهعَجأ إ و - لاق لكي لا نأ اومعَر » اههنع 0 وضو رع ”نبا لاق 6 نرق دجن لهأو « ةفنجلا
 هی نبل

 لوألا دانمالا ىف هخش “عف , ىرهزلا لا نيقيرط نم رع نبا ثيدح هيف دروآ ( دجن لهأ "لب باب ) هل
 ابي رق هيلع مالكلا مدقت دقو ؛ رذ ىبأ ةياور ىف تبث اک یسیع نبا وه ىناثلا ىف دحأو , ىنيدملا نبا وه

 تیفاول نود ناک نم ر باپ - ۱

 قاب یا نا » امنع لا يضر سابع ۽ نا نع سلط نع ورم نع 3 ان دح بت اش بس ۹
 نلو نم نوف رق د دمن لهألو « ی نیل لهألو «ةفخبلا ع افلا لهألو « ةفيتملا اذ ةنيدلا ملت
 دكم لهأ نا یتح , هم "ف نهن ود ناک نف « ةرملاو جملا ديري ناك ١ « ترم نبلهأ ريغ نم "نبملع یا
 «اهنم نواب

 دامحو ؛ رخآ هجو نم سايع نبا ثیدح هيف دروآ کم للا اهتود ىأ ( تيقاوملا نود ناک نم "لپ باب ١ ) هلوق
 دانید نا وه ورمعو ؛ دیز نبا وه

 نیل لعأ لم اپ - ۲
 ذا ضر سابع نبأ نع هينا نع سواط نب هلل دبع نع بیو انت لح رس نبی شم - ۳۰

 لحألو « لزانلا نارق ر دین لمألو < ةفحإب ا مأشلا لهألو « ةفيدخلا اذ ةنيدلا لهأل تو لكم ىنلا نا » اههنع
 تر سو رفع را مرغ سری آن لک "نيلهأل نه« 7 نيبلا
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 « ةكم نم ةكم لهأ ینح « نأ ثيح

 دحآ نع مرثآلا کح : ( لینک ) . هيف ام قبس دقو سابع نبا ثيدح هيف دروأ ( نیلا لهآ لبم باب ) هلق
 ظفلب معلا ىف رمع نبا ثيدح قبس دقو . ىهتنا جح ماع : لاقف ؟ تيقاوملا لِي ىنلا تقو ةنس ىأ ىف لئس هنأ
 ؟ لهن نأ انمأت نبأ نم هقا لوسر اب : لاقف دجسملا ىف مات الجر نا د

 قاریلا لهأل قر تاذ ساپ - ۳
 هلا يضر مث نا نع عفان نع ا لع اشو - ۱

 رق دمي لهأل دع لك لل "لوسر "نإ نینمولا ربمأ اي : اولاقف رم اوتأ ارم ناذُه حتف ال » لاق امهنع

 « قري تاذ ل غ . کفیرط ني اهن: لق . انيط یش قادر "ناو « انقيرط نع دوج وهو

 وهو اترع هيف نال كاذب ىم « فاق اهدمب ءارلا نوكسو نيعلا رسكب ى ( قارملا لهال قرغ تاذ باب ) هلق
 دحلاوهو اليم نوعب رأو نانثا ةفاسملاو « ناتلحرم ةكم نيبو اني « ءافرطلا تبنت ةخبس ضرأ یهو «ريخصلا لبجلا

 فو « هلعان مسي ملام. انبلا ىلع « حتف » مضب رثكالل اذک ( نارصلا ناذه حتف ان ) هلوق . ةماهتو دجت نيب لصافلا
 تبث اذکو < هللا حتف امل رردقتلاو لعافلا فذح ىلع ءاتلاو ءافلا حتفب « نيرصملا نيذه حتف ال م یبمشکلا ةاور

 لع وهو اوت » و « حتفد عزانت : لاتف كلام نا امأو « ضایع مزج هو « جرختسلا » ىف مسن ىلأ ةياود ىف

 « ارصتخم هللا ديبع نع ديعس نب ی قيرط نم ليعامسالا دنع عقوو . « ربع ںیم ىلا لوألا دائيساو ىتاثلا لابعإ

 امهو ةرصإلاو ةفوكلا ام دارملاو رضم ةيت نارصملاو « قرع تاذ قارملا لمال دح هنأ رمع نع دانسالا ىف دازو

 (دوج وهو) هلوق . نيلسملا ريصم نم امف الو « امهضرأ ناكم ىلع نيلم ا ةبلغ امبحتفب دارلاو « قارعلا ات رس
 اورظناف ) هلوق . رثاج اهنمو ىلاعت هلوق هنمو دصقلا نع لیلا روج لاو « ليم ىأ ٠ ءار اهدعب واولا نوکسو مجلا حتفب

Ikرمع نأ هرهاظو « اناقیم هواعجاف  
 لمال هلي هللا لوسر تقوي مد لاق ء اثعشلا ىلأ قيرط نم ىعفاشلا ىور دقو « هنم داهتجاب قرع تاذ مل دح

 نبا نع عفان نع هريغو ديعس نب ىحي نع مشه نع دمحأ یورو « قرع تاذ نرق لايحب سانلا ذخناف اًميش قرشملا

 ةفدص نع نايفس نع هلو « نرق ىلع قرع تاذ سانلا رثآف رمع نبا لاق » هيف دازو تيقاوملا ثيدح ركذف رمع

 ىقأيسو «قارع ذئموي نكي مل : رم نبا لاقف ؟ قارعلا نيأف : لئاق هل لاقف لاق » تيقاوملا ثيدح ركذف رمع نبا نع

 « كلام بئارغ د یف عقوو « ذثموب قارع نكي مل لاق رمع نبا نع دانید نب هللا دہع قيرط سم ماصتعالا ىف

 , انرق قارعلا لهال هالو هللا لوسر تقو » لاق ربع نبا نع عفان نع كلام نع قازرلا ديع قيرط نم ىنطقرادلل

 دانسالاو : تلق . قازرلا دبع هب درفت : ىنطقرادلا لاق . هبانک نم هاحم اکلام .نإ مهضعب ىل لاق قازرلا دبع لاق

 ىفاشلا یورو . هدرب بابلا ثيدحو ءادج بيرغوهو هنع هدنسم ىف هبوهار نب قحس] هجرخأو ‹ تابئأ تاقث هيلا

 مل: «مالا » ىفلاقو « قرشملا لهأ ذئنيح نكي لو « قرع تاذ ميل هللا لوسر تقوي ۸ » لاق سواط قيرط نم

 سيل قرع تاذ تاقيم نأ ىلع لدي هلك !ذهو . سانلا هيلع عمجأ اعاو « قرع تاذ دج هنأ ےب ینلا نع تبني



۲a ۳۹۰جحلا باتك ۔  

 « ةئودملا : ىف عقو اذکو « لس حرش » ىف ىوونلاو « دنسلا حرش »ف یعفارلاو ىلازغلا عطق هبو « اصوصنم
 هنأ « بذپلا حرش » ف ىوونلاو « ریغصلا ح رشلا » ىف یعفارلاو ةيعفاشلا روپجو ةلب انحلاو ةيفنجلا جو < كال
 ىنربخأ و حيرج نبا قیرط نم هجرخآ هعفر ىف كوکشم هنأ الإ مس دنع رباج ثيدح ىف كلذ عقو دقو ۰ صوصنم
 ىف ةناوع وبأ هجرخأو « هركذف « هب ىنلا ىلا عفر هبسحآ تعمس : لاقف لهما نع لأسي ًارباج عمس هنأ ريبزلا وبأ
 ةباور نم هجام نباو ةعي نبا ةءاور نم دمحأ هجرخأ دقو « غل ینلا ديري هبسحأ تم" لاقف ر ظفل هجرختسم
 ىعبسلا ورمع نب ثراحلا ثيدح قو ةشئاع ثيدح ىف عقوو . همفر ىف اکشپ ملف ریز یا نع امهالك ديزي نب مهاد
 هابي مل صوصنم ريغ هنإ لاق نم لماف « الصأ ثيدحلل نأ ىلع لدي اذهو « ىئاسنلاو دواد ىبأد دمحأ دنع انمالك
 رابخأ قرع تاذ ىف تبور : ةميزخ نبا لاق اذه و « لاقم نع ولخم ال قبرط لك نأ رابتعاب ثيدحلا فعض ىأب وأ
 ثيدحلا نكل . ىهتا انباث ثیدح قرع تاذ ىف دجن مل : رذنملا نبا لاقو . ثيدحلا لهأ دنع اهنم ءىش تبق ال

 : ربلا ديع نبا لاقف ذثموب تحتف نكت مل قارعلا نأب هلعأ نم لالع) امأو . انركذ اك ىوقب قرطلا عومجم .
 نيب كلذ ىف قرف الف « حتفتس انآ لع هنكل ‹ حوتفلا لبق ىحاونلا لهال تيقاوملا تقو مب ىذا نال ‹ ةلفغ یه

 ی ذثموب قارعلا نكي مل لاق نم دارم نأ یل ربظي نکلا « نورخآو یدروالا باجأ اذو . یبتنا قارعلاو ماشلا
 لوسداب :لاق الجر نا » ظفلب ثيدحلا ىوز هنأ كلذ رمع نبا لوق ىف ببسلاو « نولسم سان ةبجلا كلت ىف نك مل
 قرشملا فالخ نولسم سان اهلبق نم ناكر مع نبا ثيدح ىف منع ةهج لکو . هباجأف ؟ « لهن نأ انرمأت نبأ نم هلل
 قرشلا لمال تقو هلل ینا نأ سابع نبا نع رخآ هجو نم ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ام امأو . لعا هللاو

 تاقيم قيقعلا نأ اهنمو . قرع تاذ نم دعب أ هلال بایحتسالا تاقيم قيقعلاو ٠ بوجولا تاقيم قرع تاذ نأ ام ةيوجأب هريغو رباج ثيدح نيبو هنيب عمج دقف هظفح ناک نآ و ۰ فيعض وهو دايز ىبأ نب ديزي هب درفت دقف قيقعلا
 هدانساو ىنارطلا دنع سفال ثيدح ىف كلذ عقو « ةرممبلا لهال تاقيم رخآلاو « نئادملا لهأ مو نيبقارعلا ضعبأ
 قرع تاذف اذه یلعف کم ىلا تبرقو تاوح مك نآلا قيقعلا عضوم ىفالوأ تناك قرع تاذ نأ امو . فيعض
 رذنلا نبا کحو . اطابتحا بحتسي اولاق امنو « دحآ هب لقب مو قیقعلا نم مارحالا نيعتيو « دحاو ءىش قیقعلاو

 : رذنلا نبا لاق « ىررجلا فیصخ و نمرلا دبع نب مماقلا لوق وهو ةذبرلا نم مرحي ناك هنأ حلاص نب نسحلا نع
 او « اهدعب قرع تاذو « ةفيلحلا اذ ىذاحت اهنأ كلذو « ةصوصنم ريغ قرع تاذ تناك نإ ظنلا ىف هبشأ وهو
 رمتساو ةءاحصلا هيلع هعبتو قرع تاذ رمع نس امل نكل « هيذاحي تاقم لوأ نم مرحي نأ تاقيم هل سيل نميف
 هذه نم اناقيم ىذاح اذإ مرحي نأ هيلع نأ تاقيم هل سيل نم نأ ىلع هب لدتساو . عابتالاب ىلوأ ناك لمعلا هيلع
 برقأ امهادحإ تناك ناو ماب اقم ىهف ةينا ممليو ةيماش ةفيلحلا وذف « مرحلاب ةطیحم اهنأ كش الو « ةسخلا تيقاوملا
 ىذاحت قرع تاذو « كلذك امهادحإ تناك ناو اهلب اقم ىهف ةيب رغ ةفحجلاو ةيقرمش نرقو ؛ یرخالا نم کم لا
 سيل نم لاق نم لوق لطبف « تيقاوملا هذه نم اتاقیم یذاحت نأ نم ضرالا عاقب نم ةمقب واخت الف اذه ىلعف . أنرق
 هذه نا ضرفلاو  افالخ هيف ىح م ا.رقأوأ تيقاوملا نم دعب رادقم نم مرح له اتاقیم ىذاحي الو تاقيم هل
 حرش » ىف یوونلا لقت دقو ٠ اهم نکۃ اذاحلا ىلع علطإ مل ندبف هضرف ةلئاق نوكي نأ الإ هتلق ال ققحتت ال ةروصلا
 امدح امنإ ربع نأب بقعتو , قرع تاذ هتيقوت يف اذه رمع لوقب اراپتعا نيتلحرم ىلع مرحي نأ همزلي هنأ « بنا
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 تس ۱

 هيلع داز ام نال لقالاب ذخأ نيتلحرملا لئاقلا لملف « ةاذأحلا لوحي ثيح ى امن] ةروصلا هذهو « انرق یذاحت امال

 نيب قرفي نأ لمتحو « دعب الا رثك آلا ربتعي نأ طايتحالاب ذخ الا ىضتقم نكل « هيف كوكشم
 ةيعكلا ني نع نم

 هللاو دعب الا لامثلاو برقآلا نيميلل ردقيف اهلاهش نع ىتلا نم برقأ ايم نع ىلا تيقاوملا نآل املا نع نم نيب و

 رمي الثم یرصالک نيعم تاقيم هل نم امأف « نيعم تاقيم همامأ هل سيل نم ةصتخم ةاذاعلا ةيعورشم نأ مث . لعأ

 قیقعلا : ( هيبنت ) . ملعأ هللاو ةفحجلا ىنأي یتح ريخأتلا هل لب اهنم مرحي نأ هيلع سيلف ةفيلحلا اذ ىذاحت و ردي

 هنابب یایس اك نیہا دعب روكذملا قيقعلا ريغ وهو « ةمات ىروغ ىف هام قفدتب داو انه روكذملا

 ريع نب هللا ددبع نع عفان نع كلام انربخأ سوپ "نب هلا دبع اڑ - ۱۰۳۲ * بیس - 6

 لا يضر رع "نب هللا دبع ناكو اب ىلصف بالا ىذب محل حنا لوسر "نا » امهنع ہلا ضر
 « كلذ لفي منع

 لوز 2 نيخراشلا ضعب هيلع جر دقو « تاقمملا نم مارحإلا ةدارإ دنع نيتمكر ةالص بايحترما ىلع هني دح ةلالد

 فو « باب » ظفل انعام ةخسن ىف طقسو : لاق خسنلا ضعب ىف هنأ بطقلا کحو < ةفيلحلا یذ ةالصلا و ءاحطبلا

 . اهب لزت هنأ دارلاو « هريعب كريأ ىأ ةمجعملا ءاخلاو ن ونلاب (خانأ) هلوق. « ةفيلحلا ىذي ةالصلا» لاطب نبا حرش

 « ةضيرفلا نوكي نأ لمتحيو مارحالل نوكي نأ لمتحي « اهب لصف د هلوقو . ةفيلحلا یذپ ىتلا انآ نيب دق ءاحطبلاو
 باهذلا ىف نوکی نأ لمتحي لوزلا اذه نا مث « نيتمكر ةفيلحلا ىذب رصعلا لص لب هنا » سنأ ثيدح نم قتأيسو ۱

 | افاو» ظفلب هدعب ىذلا رمع نیا ثيدح هدب ویو عوجرلا ىف نوکی نأ لمتحيو « فنصلا فرصت نم رهاظلا وهو

 ملعأ هقاو ابايإو اباهذ نیما لعفي ناك هاب عمجلا نكميو « حبصأ ىح تاب و ىداولا نطبب ةفيلحلا ىذب لبص عجر
0 5 ۰ 

 ةرجشلا قیرط ىلع م بلا جورخ اپ - ۵

 ريع نب هللا دبع نع_مفان نع هلا ديبع نع ضایع نب نأ اند رذنملا ”ن مهار | اشو - ۳
 ۳م ور ۱ ۳ 0۳ 1 ۱ ل ا

 ناو « سرما قيرط نرم خدو ةرجشلا قبرا نم جا رخ ناك و للا للوسر "نا » امهنع لا ضر

 یداولا طب ةفيلخلا ىذب ىلص عجر اذإو « ةرجشلا دجسم ىف یکم ىلإ جرخ اذإ ناك لا وسر

 5 « حبصب ىت> تابو

 دادأ سم قيرط لع فورعم عضوم وه : ضايع لاق (ةرجشا قیرط ىلع و ىنلا جورخ باب ) هلوق
 لخدو اضيأ اب تاب عجر اذاو« اب تیبیف ةفيلحلا ىذ ىلا هنم جرخم علم یننا ناک « ةنيدملا نم ةكم ىلا باهذلا

 لايمأ ةتنم ىلع سرعملاو ةرجشلا نم لكو « اضيأ فورعم ناكم وهو نيتلمهملاب و ةلقثلا ءارلا حتفب سرعلا قيرط لع

 لعفي قب ناک : لاطب نبا لاق ۰ كلذ“ ىف نایب دیرنم دعب ىذلا بابلا یف ىتأيسو « برقأ سرملا نكل ةنيدلا نم

 لات دقو « اطوسبم كاذ ةکح ىف لوقلا مدقت دقو ‹ ىرخأ نم عجرب و قيرط نم بهذي ديعلا ف لمغپ ا كاف



 جا باتک- ۵ ۳۹۲
 « هیفعت و نسحلا نب دمج نع هماكحأ ىف یضاقلا ليعامسا هاکح اقافتا ناك اع ]و ادصف نكي مل كانه هلوزت نأ : میضعب
 ةب كربلا وهو هيف ینعلو « حیصی ىح تاب و» هلوق هيلع لدبو « اليل ةئيدملا لخدب الثل ادصق ناك هنأ حيحصلاو
 هقاسو « دجاسلا باوبأ رخاوأ ىف بابلا ثيدح نم “ىش ىلا ةراشالا تمدقت دقو « هدمب یذلا بابلا ىف أيس اک
 ۱ اذه نم طسبأ كانه

 ۱ « كرم داو "نیقما » وب ىلا لوق صاب - 7
 ىبحي اند لاق *ىعازوألا ان دح الا ىسينتلا ركب نب *رشو دیلوا انن دح ديلا شرم - 4

 “وللا تعم » لوتی هنع "نا ضر رع مم هتإ لوقي امهنع هللا یضر سابع نیا عم أ ةمرکع ید لاق
 « هح ىف ةر : لقو كرابلا ىداولا اذه ىف لص : اقف ىر ني تآ ةليللا ىناتأ : لوقب قيقتلا یداوب ہا

 ١ [ ۷۳:۳ ۰۲۲۳۷ : ىف هفرط-۱۰۳4 ثيدحلا ]
 6 لاس ىنث دح لاق ةبقغ ئ 'ىموم انثدح َناهلس نب لیضف انثادح ركب ىبأ نب دم شم - ۰

 : هل ليق ىداولا نطبب ةفيافلا ىذب سرش ىف وهو یزژ هنأ لكم بلا نع » هنع هن يفر هيبأ نع هللا دبع
 هللا لوسر سرم ی“ رتب خينب هللا دبع تاك ىذلا انا ین “لاس ادب ان دقو . ةكرابم ماحب كن
 :« تل ني طسو قيرطلا نيبو مبنی « ىدازلا نطبب ىذلا دجسلا نم لفسأ وهو ؛ يي

 ل ىنلا لوق نم وه سيل و ؛ كلذ ىف رع ثيدح هيف دروآ ( كرابم داو قيقعلا قب ىنلا لوق باب ) هلوق
 ماشه نع ىرمزلا مهارب] نإ بوقعي قب رط نم یدع,ن لحأ وأ یور نکل . هانآ ىذلا یتالا نع هاکح امو
 «اومضت » هلوقو . اذه ىلا راشآ هنأكف « كرابم هناف قیقملاب اوسيخت د اعوفرم ةشلاع نع هيأ نع ةؤرع نا
 ةزمح نغ « تاعوضولا » ىف ,ىزوجلا نبا ركذو . كانه لوزنلا هب دارلاو مختلاب سآ ةين اتحتلاو ةمجمملا ءاخلاب
 هلاق الو « ةيناقوفلا ةانثملاب باوصلا نأ و فيحصت ةيناتحتلاب ةياورلا نأ « فیخصتلا باتک » ىف ركذ هنأ ىناهصالا

 « هظفلب ماشه نع ديلولا نب بوقعي قيرط نم وهو « ما نم هنأ ىلع لدي ام قرطلا رظعم ىف عقو هنآل هاجت ٠
 ( یر نم تآ ) هو. ةفيعض هدیناسآو ثيدحلا ةنجلا نم هب ىناتأ ليربجت ناف قيقعلاب اومتخت رع ثيدح ىف عقوو
 اذه : لاقف ناکم ىف ردحمنا ةنيدلا نم عجر امل امت نأ « ةنيدملا رابخأ , ىف راكب نب ريبزلا ىود . لايغأ ةزيرأ ةنيدلا نيبو هنیب عممقبلا برقب وهو « قیقعل یداو ىنعي ( كرابلا ىداولا اذه ىف لص لاقف ) هلوق . ليربج وه
 ظفللا ةاكح ىلع رذ ىبأل اهصنبو شک ال ةرمع عفرب ( ةجح ىف ةرع لق ) هو . قيقعلا ىمسف ۰ ضرألا قيقع
 ةرمع هانعم لاق نم دعب أو . باوبأ دمب كلذ نایب ىتأيسو « ان زات نا هنأ ىلع لاد اهو ٠ ةرنغ اهتاعج لق ی
 ف رمتمي هنأ هانعم نم ::لاقو . دحاو یفاوط امل ىرجيف جلا لمع ىف ليدي ةرمعلا لع نأ ىأ ةجح ىف ةجج رديه
 .لوقي نأ ىمأ نوكي نأ لمتحي معن : كلذ لعفی م ما هنآل « هلق ىنذلا نم دعبأ اذهو . هجح غازف دعب ةنسلا كلت
 ىف رينملا نبا هضرتعا و . ىرطلا هلاق « جحا ىف ةرمعلا تلخد , هلوقك وه « نارقلا ةيعورشم مهلعنل هاا كلذ
 يعدتسي نيكلتلاب « ةجح فةرع و هلوقو « .ةدعاق سيسأت ها تلخد م هلوف نال ۰ هريظأ سي : لاق ةيشاملا
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 ةرمع » ظفلب ماصتعالا باتک ىف ىتاي ام هديؤيو : تلق . كاذ ذإ نارقلا نم عقاولا لعفلا ىلا ةراشإ وهو ةدحولا

 « هيف ةالصلا لضفو ةنيدملا لضفک قیقعلا لضف ثيدحلا فو . باوبآ دعب كلذ نايب ىقأيسو فطعلا واو « ةجحو

 « مهتففارم دارأ نم منع رخأت نم مهلا عمتجيل اء مهتيبمو دلبل نم ةبيرق ةلزنم ىف جاحلا لوزن بايحتسا هيفو

 ىف ىأ ةزمما مضي ( ىرأ هنا ) رمع نبا ثيدح ىف هلق . بيرق نم املا عجريف الثم اهسن نم هتجاح كردتسيلو
 قد ىنهمشكلا ةياور ىف ( سرعم وهد) هلو ٠ هريغ هآر ىأ ءارلا ےدقتب «ىؤر ه ةعرک ةیاور ینو « مانملا

 دقو ) هلوق . قيقعلا ىداو هنأ هلبق ىذلا رع نبأ ثيدح نم نیبت « ىداولا نطبب » هلوقو « نيونتلاب « سرعم

 « خانلا » و « دصقب ىأ ةمجعملا ءاخلاب ؛ ىخوتي ه هلوقو ؛ هنع ىوارلا ةبقع نب یسوم لوقم وه ( اس انب خانأ
 . نامزلا كلذ ىف كانه ناك ىذلا دجسملاب دارلاو « عفرلا زوجو بصنااب ( لفسأ وهو ) هلوق ۱ كربلا ىلا مضب

 نم طسد » هلوقو « قيرطلا نيبو نيلزانلا نيب ىأ « مهنيب » ىوملا ةياور ىفو « سرما نيب ىأ « هنیپ » هلوقو
 بصنل اب « كلذ نم اطسو » رذ ىلأ دنعو « قیرطلا نيبو یداولا نطب نيب طسوتم ىأ ةلمبملا حتفب « كلذ

 هم أ ۳
 بايثلا نم تاّرم ثالث قوال لسغ بسا - ۷

 و لاق نم نا 0 ه ريخأ ىلعي نب تاوفَص نأ هاطع ىنربخأ جرج نا نا اع وبأ لاق - ۹

 - هی نم رفت هعمو - ةا كم ی انیف : لاق ۰ هيلإ یحوب نح والا ىبلا ىنرأ : هنع فا ”ىضر

 زم یبلا تكسف ؟ بیطب خصم وهو ةرمعب مرحأ لجر ىف یرت فيك « هللا لوسر اي : لاقق لجر هءاج

 - هب لظأ دق بوت كي ل لوسر ىلعو - لمي ءاغ « لمي ىلا هنع هللا ضر ربع َراشأف « رح ولا هءاغ « ةعاس

 ؟ ةرمعلا نع لاس ىذلا يأ : لاتف هنع یر > ف هج وا دل 1 "لوسر اذاف « ها لخدأف

 ٌمنصت اك كرمع ىف غتصاو « ةبجلا كنع ع زاو « تام ثالث كب ىنا بيلا لسغا : لاقف لجرب فأل

 « من : لاق ؟ ارم ثالث لیفب نأ هما نوح ءاقإلا دارأ : ءاطمل تاق . « كبح ىف
 [ 4۹۸۰۰ 4۳۲۹ 6۱۸4۷ ء ۱۷۸۹: ىف هفارطآ - ۱۵۳۱ ثيدحلا ]

 هيف بكرم بیطلا نم عون ةمجملا ءاخلا حتفب قولخلا ( بايثلا رم تارم ثالث قولخلا لغ باب ) هلق

 لیعاعالا مزج كلذ و ؛ قيلعتلا ةغدصإ الإ هنع هرأ لو ىراخبلا خویش نم وه ( مصاع وبأ لاق ) هلق . نارفعز

 خسنلا ضعب ىف عقو هنأ ینامرکلا کحو . ةياور الب هر ذ : لاقف معن وأو « ربخالب مصاع ىلأ نع ٥ ذ : لاقف

 . ملا ىف عقب لو « ىراخبلا نوكي نأ لمتحو راشب نبا وأ سعم نبا وه دم و « مصاع وبأ انئدج دم انادح ر

 نأ ) هلوق . «قولحلا ۳ هيلعو » ظلب ةرمعلا باوبأ یف وهو هقرط ضعب ىف درو ام ىلا هب راشآ الو قول ا رکذ

 «.هتدج ليقو همآ یهو ةيناتحتلا حتقو نونلا نوکسو ملا مضب ةينم نبا, فورملا وهو یمیقا ةيمأ نبا وه ( ىلعي

 لاق ىلعي نإ » ابف لاق هنال ةضاوب ثيدحلا اذهل هنع ناوفص ةباور تسیل و « هنع ىور ىذلا ناوفص دلاو وهو

 ىف بس نکلا « عطقنم وهف لاو امهتعجارم رضح ناوفص نکی ناف « رمعل لاق هنأ هربخآ ىلعي نا لقي لو « سیل

 باوبأ دعب قايس (لجد هءاج) هلوق . ثيدحلا رکذف « هیبآ نع ىلعي نب ناوفص نع ه رخآ هجو نم ةرمعلا باریآ .

 یرابا جف +۳ ج0۰ - م ۱



 جملا باتک - ۹٤ ٥

 ۳۲:7 و ليذلا » ف نوحتف نبا ركذ نكل هما ىلع فقأ لو « ىبارعأ ءاج » ظفلب

 مسا نم أطخ نوكي نأ زوحيو « ربا ىوار ةينم نب ىلعي وخآ وف كلذ تبث نا : نوحتف نبا لاق « ةينم نبأ
 عقوو ءادحأ لعيو ءاطع نيب ركذي ل نم مهنمو « هيب نع ةينم نب ىلعي نب ناوفص نع ءاطع ةياور نم ةناف ىوارلا

 « ءافشلا » باتك ىف ذإ داوس نب ورمع نوكي نأ زوج لجرلا اذه : هصن ام نقللا نب نيدلا جارس انخيش حرش ىف
 ىنطب ىف هديب بیضقب ىنيشغو طح طح سرو سرو لاقف قلختم انأو مب ىنلا تيتأ » لاق هنع ضايع ىضاقلل
 ضرتعم وهو . همالک ىهتتا بهو نبا بحاص هناف اذ كردي ال اذه ورع نكل : انخيش لاةف « ثيدحلا « ینمجواف

 ةلفغ كاردتسالا قف اينا امأو « اهب امحاص رسفي ىتح ةصقلا هذه. ةببش ةصقلا هذه تسیلف الوأ امأ : نيبجو نم

 رخآ وبف تبث نا ليد تل ام مر زا ناس هنأ هنن لي ا: علي ىنلا تيتأ » لوقب نم نآل ةميظغ

 7 yS مسا هيبأ مساو هما هجا قفاو

 « « ةباحصلا مجعم د ىف ىوغبلاو هفنصم ىف قازرلا دبع روكذملا 0

 لاق ؟ ةأرما كلأ لاقف قلختم وهو ےب ىنلا ىلع سم هنأ ىلعي نع ورمع نب صفح ىبأ قيرط نم ىواحطلا یورو
 اذه ىوار ناف كلذك سيل و « ةصقلا بحاص وه ةيمأ نب ىلعي نأ هل ةربخ ال نم موتي دقف . هلسغاف بهذا لاق ءال
 نأ رخآ عضوم ىف یواحطلا ىور معن . مارحإلا بحاص ةصق ريغ ىرخأ ةصق یهو « ىنقثلا ةرم نب ىلعي ثيدحلا

 نط ةبعش انئدح ىحاضولا دايز نبا وه نمحرلا دبع انادح بيعش نب نايلس انثدح » لاق ةصقلا بحاص ةيمأ نب لمي

 ةداتق لاق « اهعزني نأ إي ىنلا هرمأف ةبج هيلعو مرحأ ةيمأ نب لمي هل لاقي الجر نأ حابد ىبأ نب ءاطع نع ةداتق

 سکو هلوأ مضب ( ۵ . لظأ دق ) هلوق . داسفلا بع ال هللا نإ : ءاطع لاقف < اةن نأ ىرن انك امنا ءاطعل تلق

 زا ىنلا ىلع تازن لا نآ متاح فأ ن او طسوالا ىف ىناربطلا دنع عقوو . ةلظا اك هيلع لمج ىأ ةمجملا ءاظلا

 بانتجا بوجو یعدتسی مامتالا وهو هب رومأملا نأ هنم دافتسيو ( هلل ةرمعلاو جحلا اواو ) یلاعت هلوف ذئنيح
 سفنلا توص طيطغلاو « خفني ىأ ةلمپلا ءاطلا ديدشتو ةمجعملا رسكو هلوأ حتفب ( طغب ) هل . ةرمعلا ىف عقب ام
 ناك هنأ لاحلا كلت ىف هيلع هسأر ىلعي لاخدإ ببس ناكو « یحولا لقث ةدش كلذ ببسو « یعغلا وأ متانلا نم ددرتلا

 هل لاقف رممل كلذ لوقي ناكو ۰ هنء رخآ هجو نم ةرمعلا باوبأ ىف ىنأيس اک ىحولا لوزن ةلاح ىف ہآر ول بحي
 ءارلا ديدشتو ةلمبملا مضب ( یرس ) هلو ٠ هل ین لا ىلع قي ال كلذ نأ لع هنأكو « رظناف لاعت : لئنيح رمع

 « ةنديب وأ هبوثب نوکی نأ نم معأ وه ( كب ىذلا بيطلا لسغا ) هلوق . ءىش دعب ايش هنع فشک ى أ ةروسكملا ۱

 ىف قأيسو « عنصت اک » ىنممشكلا ةياور ىف ( كتجح ىف عذصت ام كترمع ىف عنصاو ) هلۆق . هيف ثحبلا قأيسو

 ۱ ۷ 0 ۳۸ ا ا
 مهن أك : ىبرعلا نبا لاق < كلذ لبق جملا لاعأ فرعي ناك هنأ ىلع لاد وهو « كترمع ىف عنصاف كجح ىف اعناض

 ا ق نواهاش ارناكو  اوجح اذإ مارحالا ىف بيطلا نوبنت و بايثلا نوعلخ ةيلهامجلا ىف اوناك

 نايب دارملا نال كرتا هانعم « عنصاو » هلوق : ةيشاحلا ىف رينا نبا لاقو . دحاو امها رجب نأ وي ىنلا هربخأف :

 ام اهريغو ةيعدالا دارآ لاطب نبا لوق امأو : لاق . لمف كرتلا نأ یهو ةنسح ةدناف هنم ذخویف « مرح ا هبنتحي ام
 فوقولاك ةرمعلا ىلع ةدئاز ءایشآ جملا ىف ناف لاغألا فالخم ةكزتشم كورتلا نال رظن هيفف ةزمعلاو جحلا هيف كرتشي ۱



 ۱۵۳۹ ثيدحلا
۳۹۵ 

لا نم ىنثتسيو : دازو لاطب نبا لاق اک ىوونلا لاتو . هدعب امو
 هب رومأملا : ىجابلا لاقو . جحلا هب صتخي ام لاعأ

 ینلا لب ء رصحلا اذهل هجو الو لات اذك . ةيدقلا الإ قبب لف امیب هل حرص هلال < قولخلا لسغو بوثلا عزل ريغ

 نب ورمع نع نايفس قيرط نم ىتاسنلاو لسم دنع نأ كلذو « عزنلاو لسغلا هب رومأملا نأ ىرخأ قب رط س نيبت

 اذه ىنع لسغأو باشلا هذه ىنع عزنآ لاق ؟ كجح ىف اعناص تنک ام » لاقف ثيدحلا اذه ىف ءاطع نعو راند

 وهو « برج نبأ وه لئاقلا ( ءاطعل تلقف ) هلق . « كترمع ىف هعنصاف كجح ىف امناص تئكام : لاقف . قولخا

لي ىنلا ظفا نم « تارم ثالث د هلوق نأ قايسلا نم مف هنأ ىلع لاد
 ىباحصلا مالک نم نوكي نأ لمتحب نكل « 

 هيلع هبن هنع میفتل مال اهداعأ ةماكب مكن اذإ ناك هنأ هتداع ىلع قم مث ةرم « هلسغا د ةظفل داعأ  هنأو

 ناكل جرلا نأ هيف امو « ةمجرتلا ىف اك بوثلا ىلع ناک قولخلا نأ بابلا ثيدح ىف سيل : ليعامسالا لاق « ضايع

ىلع ناك امو هبو ىف نكي مل بيطلا نأ حضوب « كب ینلا بسطلا لسغا » هل هلوقو . اخمضتم
 ىلع ناك ولو هند 

 قرط ضعب ىف عقو ام يلا ريشي هتداع ىلع ىراخبلا نأ باوجلاو . ه١ مارحالا ةبج نم ةيافك ابعزن ىف ناكل ةيجلا

 ىف قولخلاو « ةرفص رثأ هيف صيق هيلع , ظفاب رخآ هجو نم مارجالا تامرح ىف ىنأيسو « هدروب ىذلا ثبدحلا

 الجر ىأر » ظفاب ءاطع نع ةداتق نع ةبعش نع هدنسم ىف یسلایطلا دواد وبأ هاورو . بوثلا ىف نوكي ام ةداعلا

 انئدح ه روصنم نب ديعس لاتو « هلثم ءاطع نع فورعم ىبأ نب حابر قیرط نم للو « قولخ رثأ ابلع ةبج هيلع

 تمرخأ ىلإ هللا لوسر اب : لاق الجر نأ « ةيمأ نب ىلعب نع ءاطع نع امهريغو روصنمو كلملا دبع انرخأ مشه ٠

 لدتساو « نارفعزلا اذه لسغاو ةبجلا هذه علخا لاقف » هيفو ثيدحلا «قولخ نم غدد هبج لعو هذه ىتبج لع

 نب دمو كلام لوق وهو « نديلاو بوثلا نم هرثأ لضب رمالل مارحالا دعب بسطلا ةمادتسا عمم ىلع لعی ثيدحي

 دقو . فالخ الب نامت ةئس ىف یهو « ثيدحلا اذه ىف تب اک ةنارعاب تناك ىلعي ةصق نأب روبمجا باجأو . نسجل ا

 عادولا ةجح ىف كلذ ناكو هدعب ىذلا ىف یتآبس اک اپمارح) دنع ادیب علم هقا لوسر تديط اهنأ ةشئاغ نع تبث

 قواحلا وه اما ىلعي ةصق ىف هلسنب دومألا نأبو « مالا نم رخالاف رغالاب ذخؤي امناو « فالخ الب رشع ةنس

 ريغو امرع اقلطم لجرلا رفعزت نع ىلا تبث دقو . نارفعزلا نم هطلا ام هيف سالا 2لع لغلف « بيطلا'قلطم ال

مرحلا ىأ - سیل الو , ابيرق ىنآلا رمع نبا ثيدح ینو « مرحب
 نبا ثيدح ىفو « نارفءز هسم ايش بايثلا نم - 

 ىلع هب لدتساو « ةدعب ىذلا بابلا ىف كلذ ىف ديزم ىتأيسو « ةرفعزملا باشلا نع الإ هني مو » اضيأ الا سابج

 كلذ لاط نإ كلام لاقو « هيلع ةرافک الف هتلازإ ىلا ردابف لع مث الهاج وأ ایسات همارحإ ىف بيط هباضأ نم نأ

 هع طیخا هيلع راص اذإ مرحلا نأ لعو  اقلطم بحي ةياور ی دمحأو ةفينح ىنأ نعو ,همرلهیلع
 هقب زن همزلب الو

خآ هسأرل ايطغم ريصي الثل هسأر لبق نه هعزنب ال : الق ثيج یعشلا و ىعخنلل انالخ هقش الو
 ةبيش ىلأ نبا هجر

 نم اپملغ ةبجلا كنغ علخا » ظفلب دواد ىلأ دنع عقو دقو . ةبالق ىبأو نسحلا نع اذكو ؛ هوحن للغ نغو ؛ امنع

 ضغب نأ ىلعو « هل نيبقي ىتح كسم كسلا فرعي ل اذا رک الا و ىتفملا نا ىلعو « هشأر لبق
 ىحولاب تبث ماكحألا

 جا او آر ىلاعت هلوق لیلا ىلع لذت ین نأ « طسوألا ه ىف ىناربطلا دنع عقو نكل « لت ام نكي مل ناو ٠

 ىحولا هرضعم مل اذإ الإ داهتجالاب کسب نكي م لَو ینلا نأ ىلعو ( هلل ةرمعلاو
 و ك ر

نهدبو لجرتيو « مرحي نأ دارآ اذإ سلي امو « مارحالا دنع بيطلا بیساب - 14
 



 جملا باتک -۵ ۱ ۱ موك

 نئكلاو تيرا لک أي اب یوادنیو « ةارلا ىف هو« ناحا "مرا مش: : امهنع ا یضر سابع نیا لاقو
 بوثب هنطب ىلع مرح دقو مرح وهو اهنع هلا ىضر رم نبا فاطو . نايمحلا سلو تختی : الطع لاقو

 هجوم نولحري نيذلل اسأب ِنابتلاب ةشئاع رت مو تميم رس ل ا - + 42 شا
 ' ”ىضر "رم نا ناك: لاق رج نب ديعس نع روصنم نع نايفس ات دح "فسوب ن ذم انزع - ۷

 : هلوقب متصت ام : لاق يهاربإل هتركذف « تب زاب نی امهنع هَل

 قرافت ىف بيطلا صیب و ىلإ رظنا ىنأك » تااق اهنع لا ىضر ةشئاع نع دوسالا یر - ۸ ۰ 5 علا ۳ رد 2م 0 «® } ۶ ١
 5 مرح وهو يك نا لوسر

 لا یر ةشئاع نع هيأ نعرمسافلا ينب نحر دبع نع ثامن فسوي "نا دبع اشزم سم ۹

 : تیا فوط نأ لبق هلو « "مرح نيج همارحال هيك هلا لوسر يطأ تنك » تلاق منا جوز اهنع

 [ ۳۰ ۰ ۰٩۲۲ ۸۱۷۰4 : ىف هفارطآ - ۱۰۳۹ ثيدحلا ]
 نيب نأ ةمجرتلا ذم دارأ ( نهديو لجزتب و مرحي نأ دارآ اذا سبلي امو « مارحالا دنع بيطلا باب ) هلوق

 اک نار فعرلا هسم ايش سبلي ال مرحلا نال « بايثلا ىلا ةبسنااب وه امن] هلبق ثيدحلا ىف ىذلا قولخلا لسغب رمالا نأ
 ثيدح ىف هيلع رصتقملا بيطتلا ىلا فاضأو « ندبلا ىلع هتمادتسا حنع الف بيطلا امأو « هدعب ىذلا بابلا ىف أيس
 « مرحلا ىلع مرحي الف تابفرتلا رئاس بيطتلاب قحلي لوقب هنأكف هفرتلا نم امینیب ام عماجل ناهدالا و لجرتلا بابلا
 سابع نبا نع بيرك قيرط نم باوبأ ةعبرآ دعب ىتأيس ام ىلا راشأ ىراخبلا نأ رهظي ىذلاو « رينملا نبا لاق اذك
 ذوب هنأكو ؛ هرعش حرس ىأ « لجرت » هلوفو « ثيدحلا « نهداو لجرت ام دعب ةنيدملا نم ب ىنلا قلطفا » لاق
 لوصآ ىفو » ةدايزب رخآ هجو رم قأيسو « لیجرت عون هيف نال « هقرفم ىف هتبیط » ةشلاع ثیدح ىف هلوق نم
 نع بوبآ نع ةنييع نبا انثدح  دوصنم نب ديعس لاقف ناحيرلا مث امآ ( خا سابع نبا لاقو ) هلو ٠ « هرمش
 ۳ ناثع نع هلثم « طسوالا مجعملا د ق ائيددو « ناحيرلا مشب مرحبل اسأب یرب ال ناك هنأ سابع نبا نع ةمركع

 . الف هريغ امأو ٠ فالخ الب مرحب بيطلا هنم ذختي ام لك نأ فالخلا أشنمو ٠ ةيفنحلاو كلام ههركو ۰ مرحي
 ةمركع نع.ناسح نب ماشه نع » هنع یندعلا دبل ولا نب هللا دبع ةياور هعماج ىف.ىروثلا لاقف ةارلا ف رظنلا امأو
 « ةب ماشه نع سيردإ نبا نع ةبيش ىلأ نبا هجرخأو « مرحب وهو ةآرملا ىف رظني نأ سأب ال : لاق سابع نبا نع

 ضوحالا وبأ انئثدح » اضيأ لاقو « لک أي ام مرحلا یوادتی : لوقي ناك هنأ سابع نبا نع ءاطع نع ثعشأ نع
 عقوو « نمسلاب وأ تيزلاب امهتهديلف ءالچر وأ مرحلا دي تققش اذا : لاق سابع نبا نع كاحضلا نع قحص] ىبأ نع
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 ةلوصوملا ام ىلع افطع كلام نبا هيلع ححصو انتياور ىف رجلاب امهو « نمسلاو تيزلا لك أي ام ىوادتي » لصالا ىف
 نکل.« لوك أملا ال لك الا وه لك أي ینلا نآل هيلع ینملا سيلو ؛ بصنلاب اهديغ ىف عقوو ءابلاب ةرورج اهناف
 ىبأ نبا هجرخأ مد هيلمف تيزلا وأ نمسلان ىوادت نا هلوق ىف دماج لع در رثآلا اذه فو . عاسنالا ىلع زوج

 (نایمما سیو متختب ءاطع لاقو ) هلو . اهم ىكحو ربشالا ىلع ةمجملا نیشلا حتفب « مشي » هلوق ( هيبنت ) . ةبيش
 قیرط نم ینطقرادلا یور دقو . طسولا ىف دشيو ةقفنلا امف لحي ليوارسلا ةكدت هبشب « برعم ءاملا سکپ وه

 نع قحس] ىبأ نع كيرش قیرط نم اضيأ جرخآ و . مرحبل متاخماب سأب ال : لاق ءاطع نع قحتإ نبا نع ىروثلا
 : حصأ لوالاو مرحبلل مكاخلاو نايمهلاب سأي ال : لاق سابع نبا نع  ريبج نب ديعس نع هركذ امبرو ب ءاطع

 . : بلا دبع نبا لاق . فيعض هدانساو اعوفم سابع نبا نع رخآ هجو نم لماکلا ف ىدع ناو ىناربطلا هجرخأ و

 نبا نع الإ هتهارك دحأ نع لقني لو « ضعب ىف هضعب لاخدژ نكمي مل اذا هدقع اوزاجآ و « راصمالا ءابقف كلذ زاجآ

 حمي دنسب ةبيش ىلأ نبا جرخأ دقف كلذك سيل و  كلذب درفت هنإ ليقو هدقع قحس] عنمو . هزاوج هنعو « ربع

 يأ نبا لاقو . اهل هفلي نکلو ريسلا هيلع دقعي ال نکل و « مرحبلل نایمهاب سأب ال : لاق بیسلا نب ديعس نع
 . ءاطع ىلعو مرح وهو امتاخ ريبج نب ديعس ىلع تيأر : لاق كاملا دبع نب لوعامسإ نع نيكد نب لضفلا انثدح ةبيش

 نبا تيأر : لاق سراط قبرط نم ىفاشلا هلصو ( بوثب هنطب ىلع مزح دقو مرح وهو رع نبأ فاطو ) هلوق

 زرق ام و هيلع بوثلا دقع نكي مل رع نبا نأ عفان نع رخآ هجو نم یورو . بوثب هنطب ىلع مزح دقو ىعسي رمع

 تنأو اًديش كيلع دقعت ال : لوقي رمع نبا تمم بدنج نب سم قب رط نم ةبيش أ نبا یورو . هرازإ لع هفرط

 لع یر, كلاف الإو رزعلا قوف هدشي مو نايمهلاك ن وكيف هنطب ىلع هدش هنأ ىلع لو وه : نيتلا نبا لاق . مرح
 لوق دعب ىناغصلا ةخسن ىف عقو ( اهجدوه نولحرب نيذلل اسأب نابتلاب ةشئاح رت لو ) هلوق ۰ ةيدفلا كلذ لمف نم
 حتفب جدوهلاو « ماكأ ريغب ريصق ليوارس ةدحوملا ديدشتو ةانثملا مب نابتلا . حلا نيذلا ىنعي هللا دبع وبأ لاق : اسأب

 هلحرأ ريعبلا تلحر : ىرهوجلا لاق ةلموملا ءاحلا حتفو ءارلا نوكسو هلوأ حتفب نولحريو « فورعم مجلابو ءاحلا

 ديسفتلا ىف ىتأيسو « « اهلاجأ ةودغ ةميمأ تلحر ه : یشعالا لاق « لحرلا هربظ ىلع تددش اذا الحر هلوأ حتفب .

 ةلمبلا ءاسلا ديدشتب انه هطبض نم موف اذه ىلعو « « ليلب املحرأ تق ام اذا » : رعاشلا لوقب یراخبلا داهشتسا

 ىجح اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع قيرط نم روصنم نب ديعس ةشئاع رثأ لصو دقو . اهسکو
 . نومرحم مهو ابنو-بلیف نيب ابتلا اوذختي نا مهترمأف *ىثلا مهنم ودي اپلحر اودش اذإ اوناكو امل ناملغ اپعمو

 نهال ءاسنلا تدارأ : هلوق ىف نيتلا نبا ىلع در اذه ىفو « ابجدوه نودشپ » ظفلب ارصتخم رخآ هچو نم هجرخأو

 ىف ليوارسلاو نابتلا نيب قرف ال هنأ ىلع رثك آلاف الإو ةشئاع هتأر ىأر اذه نأكو ؛ لاجرلا فالخم طيخلا نسبلی
 ىلا اذکو نويفوك رمع نا ىلا دانسالاو < رمتعملا نبأ وه روصنمو ىروثلا وه ( نايفس ) هلو . .مرحملل هعنم

 هنع رخآ هجو نم ىذمرتلا هجرخآ اک ‹ ابیطم نوكي ال نأ طرشب مارحإلا دنع ىأ ( تيزلاب نهدي ) لوق . ةشئاع

 نب دم قيرط نم لسغلا باتك ىف مدقت ام هديؤيو ٠ مصأ وهو ةبيش ىبأ نبا هجرخأ هنع فوقوملاو « اعوفرم

 « هيلع ةشئاع راكنا هيفو ءامرحم حبصأ مث بيطتأ نأ نم ىلا بحأ نارطقب ىلطأ نآل » لاق رمع نبا نأ رشتنلا
 هيلع ركنت ةشناع تناكو « قأيس اک مارحالا دعب بيطلا ةمادتسا هرکی ناك هناف هابأ كلذ ىف عبتي رمع نبا ناكو
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 سم نأب سأب ال ه.لوقت تناك ةشئاع نأ رمع ن هللا دع نب هللا دیع قب رط نم روصنم نب ديعس ىور دقو . كلذ
 تبيحأ نكلو افوق تلع دقو اهلا هتلببراف رمع نبا بنحب سااج الأو الجر توعدف لاق « مارحالا دنع بيطلا
 تكسف لاق . كل ادب ام بصأف مارحالا دنع بيطلاب ساب ال لوقت ةشإاع نإ : لاقف ىلوسر ىتءاجل « نأ هعمسي نأ
 انربخأ » ةنييع نبا لاق « ةشئاع ثيدحل كلذ ىف هدجو هابأ فلاخ رمع نب هللا دبع نب ماس ناک اذكو . رمع نبأ

 لوسر ةنس : ملاس لاق « ثيدحلا رکذف  ةعئاع تلاق : لاق مث بيطلا ىف.رمع لوق ركذ هنأ ملاس نع رانيد نب ورمع
 عنصت ام لاقف ) هلوق . یا وه مهاربلو « روصنم لوقم وه ( مهاربإل هتركذف ) هلوق عیب نا قحأ بقا
 ىنغتسم هنأو نتسلا ىلا لزاونلا ىف عزفملا نأ هنم فخؤي و « لعفلا ركذ الإ مدقتي مل ناك ناو هتنيب ام ىلا ريشي ( هلوقب
 .اهراضحتسا ةدشل اهنا ثيحب كلذل اهققحت ةوق كلذب تدارأ ( رظنأ ىنأك) هلو . عنقملا اهفو لاجرلا ءارآ نع اهب
 لوق لسغلا ىف مدقت دقو « قيربلا وه ةلموم داص هرخآو ةروسكملا ةدحوملاب ( صيبو ) هلق . هيلا ةرظان ابنأك هل
 . طقف حيرلا .ال ةمئاق نيغ دوجو ىلع لدم هنأو « ؤاالتلا هب دارلا ناو « قيربلا ىلع ةدايز صيب ولا نإ : ليعامسالا
 ممت عحلا ةغيصب هتركذ ليق ٠ نسأرلا طسو ىف رعشلا هيف قرتفي ىذلا ناكملا وهو قرفم عمج ( قراذم ىف ) هلوق
 سلو « مرحي نأ دازأ نيح  ىئاسنلاو .همارح) لجأل ىأ (همارحال) هو . رعشلا ابف قرفی ی سأرلا بناوجل
 ناک نأ لع « بيطأ تاكو اهوقب لدتساو . قلعو یر نأ دعب ىأ ( هلو ) هلوق . ابيرق أيس اک ہوحت
 ةجح ىف ناك كلذ نأب امنع ةورع ةباور ىف تحرص دقو « ةدحاو ةرم الإ كلذ اهنم عقب ابن رارکتلا ىضتقت ال
 وه ام هرارکت یعدلا نأب بةعتو « سم حرش » ىف ىوونلا هب لدتسا اذک  سابللا باتكى أيس اک غادولا
 قخ الو ةدحاو ةرم مارحالا نوک عم مارحالا لجال بیطتلا درکتی نأ نم عنام الو « مارحالا ال بيطتلا
 ىف رخفلا لاق اذكو « ارارمتسا الو ارارکت ىضتقت ال اهنأ راتخلا : رخآ عضوم ىف ىوونلا لاقو . هيف ام
 كلذ نأ « فيضلا ىرقي متاح ناك موق نم اندفتسا اذهلو : لاق هيضتقت اهنأب بجاحلا نبا مزجو « « لوصحا و
 نکل « همدع ىلع لدت ةنيرق عقت دقو « اروپظ رارکشاا یضتقت اهنإ نيققحلا نم ةعامج لاقو < هنم رركشي ناک
 امل مارحإلا لعف هنم رركت ول بيطتلا لعف ررکن تناك امن ىنعملاو « كلذ تابثإ ىف ةغل ابلا كلذل هقايس نم دافتسی
 نایفس قيرط نم ىراخبال تأسف « اهلع اهنع ةاورلا قفثت مل ةظفللا هذه نأ ىلع « كلذل هابحتسا نم هيلع تعلطأ
 اهف سيل قرطلا رئاسو « هل هللا لوسر تبيط » ظفلب انه هيف كلام خيش مساقلا نإ نمحرلا دبع نع ةنييغ نبا
 ؛ مارحالا دعب هتمادتسا زاوجو « مارحالا ةدارإ دنع بيطتلا بابحتسا ىلع هب لدتساو . لعأ هللاو « ناك » ةغيص
 نكلو مرح كلام نعو « رولا لوق وهو مارحإلا ىف هؤادستبا مرحي امإو « هتحنارو هنول ءاقب رضيال هنأو

 جتحاو . هدعب هنيع قبب ام مارحالا لبق بيطتي نأ هركي : نسحلا نب دجم لاقو « بحت هنع ةياور قو « ةيدف ال
 هئاسنب فاط م و لسغلا ىف ةمدقلا رشتنلا نبا ةياور ىف هلوقل بيطت نأ دعب لستغا يلب هنأ اهم : ر ومأب ةيكلاملا
 نأ كلذ ةرورض نمو « ةدحاو لك دنع لستغی نأ هتداع نم ناكو . عاملا فاوطلاب دارملا ناف « امرحم حبصا مث

 حضف نأ ىف رهاظ وهف ءابيط حضني امرع حبصأ مث , اضيأ ةيضاملا ةياورلا ىف هلوق هدريو ۰ رثأ بيطلا قبي ال
 هئاسن ىلع فاط ريدقتلاو | ریخأت و اميدقت هيف نأ مهضعب ىوعدو .:همارح] لاح ىف ناك- هتحناز روبظ وهو  بيطلا

 ناک, للم دنع مهارب] نع هللا ديبع نب نسحلا ةيأور ىف هلوق هدريو « رهاظلا فالخ امرع حبصأ مث ابيط حضني
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 بیطلا تيأر ه نابح نیا و ىئاسفللو « كلذ دعب هتبحلو هسأر ىف هارآ مث « دحي ام بيطأب بيطتي مرحي نأ دارآ اذإ
 هرثأ قبو لازف هب بيطت ىذلا بيطملا نهدلا اياقب ناك صيب ولا نإ : مبضعب لاقو « مرح وهو ثالث دعب هقرفم ىف

 نم *یش ىف سيل : ىبرعلا نبا لاق « هنيع ال هرثأ قب : مهضعب لاقو . ابيط حضني ةشئاع لوق هدريو « ةحنار ريغ نم
 ةشئاع نع ةحلط .تنب ةشاع قي رط نم ةبيش ىنأ ناو دواد وبأ ىور دقو . ىهتنا ثيقب هنيع نأ ةشئاع ثيدح قرط

 هللا لوسر عم نحنو انهوجو ىلع ليسيف قرعنف مرحت مث مرح نأ لبق بيطملا كلاب انهوجو خمضن انك, تلاق

 لاجرلا نأ ىلع اوعمجأ مبنا ءاسنلاب صاخ كلذ نإ لاقي الو ٠ بيطلا نيع ءاقب ىف حرص اذبف . « اناهني الف رم

 ةياورب اكسمت هل ةحنار ال ابيط كلذ ناك : مهضعب لاقو . نيم رح اوناك اذا بيطلا لاعتسا ميرحن ىف ءاوس ءاسنلاو

 هجرخ هل ءاقب ال ىنعي : هتاور ضعب لاق « کبیط هبشي ال بيطب , ةثئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع یعازوالا

 بيطب » مساقلا نب نمحرلا دبع نع ناذاز نب روصنم ةياور نم لسلو . هلق ىذلا ىف ام ليوأتلا اذه درب و . ىئاسنلا

 دبع قيرط نم نيخيشللو « كسلا صيب و ىلا رظنأ ىناك» مهارب] نع هللا دیبنع نب نسحلا قيرط نم هلو « كس هيف
 ةشئاع نع رمع نبا نع عفان قيرط نرم ىنطقرادلاو ىواحطللو . «دجأ ام بيطأب » هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا

 هل سيل ىنعي لئاقلا هموف اک ال « هنم بيطأ ىأ مكبيط هبشي ال بيطب اهلوق نأ ىلع لدب اذهو « ةديجلا ةيلاغلاب ه

 لاق « ةيكلاملا نم جرفلا وبأو راصقلا نسحلا وبأو بلبملا لا علي هصئاصخ نم كلذ نأ مهضعب ىعداو . ءاقب

 ىبرعلا نبا هحجرو < هلهفف هنراآأل سالا كلمأ وه ناكو هنع سانلا ىهنف حاكنلا ىعاود نم بيطلا نال : مهضعب
 نم یاسنلا هجرخأ « بيطلاو ءاسنلا ىلا ببح » لاق هنأ هنع تبث دقو ؛ حاكنلا ف صئاصخلا نم هل تبث ام ةرثكب

 لجال ةكئالملا هترشابل كاذب صخ ام : بلبملا لاقو . سايقلاب تبت ال صئاصخلا نأب بقعتو « سنأ ثيدح

 ديعس یورو . مدقتملا ةحلط تنب ةقئاع ثيدح اهدربو < اهب فيكو ةيصوصخلا توبث عرف هنأب بقعتو « ىحولا

 هللا لوسر تبيط » اهلوةبو « مرحأ نيح همارحإل كسملاب ىلأ تبيط » تلاق ةشئاع نع حريص دانساب روصنم نبا

 نايفس قيرط نم ىقأيسو « اهنع هدج نع ةورع نب هللا دبع نب رمع قيرط نم ناخيشلا هجرخأ « نیتاه"یدیب ماب

 « هفالخ ىلع ةنيدملا لهأ لمع نأب ةيكلااملا ضعب رذتعاو « ادیب تراشأو » ظفلب مساقلا نب نمحرلا دبع نع

 عمج جح اهل كلملا دبع نب ناملس نأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ قيرط نم ىتاسنلا هاور ا بقعتو
 ذيزملا دبع نب رمعو ربع نب هللا دبع انبا هللا دبعو ملاسو ديز نب ةجراخو دم نب مساقلا مهنم - معلا لهأ نم اسان

 ةنيدملا لهأ ءاهقف ءالؤبف . هب رمأ میلکف <« ةضافالا لبق بيطتلا نع ماسف  ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو
 ( تيبلا, فوطي نأ لبق هلو ) هلق 1 هفالخ ىلع لمعلا كلذ عم یعدی فیکف < كلذ ىلع اوقفتا دق نيعب الا نم

 بع نع ديعس نب ىحي قيرط نم سابللا ىف ىتأيسو « ةضافإلا فاوط فوطي نأ لبق همارح] نم هلالحإ لجل ىأ
 "نم هوحن لسلو « تيبلا روزي نأ ديرب نيحو » هجولا اذه نم قاسناو « ضيفي نأ لبق » ظفلب مساقلا نب نزلا

 ةرمج یرب ام دعب هلو » ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ةنييع نبا قيرط نم یاسفللو « ةشئاع نع ةرمع قيرط
 « ةبقعلا ةرج یر دعب مارحالا تامرح نم هريغو بيطلا لح ىلع هب لدتساو « تييلا, فوطي نأ لبق ةبقعلا

 وه اک كس قلحلا نا لاق نف نیللحت جحلا نأ ىلع لاد وهو « تيبل ان فاوطلا ىلع هتاقلعتمو عاملا عانتما رمتسيو

 كلذ ذخؤيو « هيلع ةروكذملا تامرحم ا نم هريغو بيطلا لاعتسا فقوب ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو روبجلا لوق
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 :افوق ىف فاوطلا ىلع ترصتقا ال قلم لاو ىرلا دعب بيطلا نأ الولف ۰ فاط مث قلح مث یر هتجح ىف اپ هن وك نم
 سيل قلحلا نأي لقي مل هنآ هريغو رذذلا نبا مالكر هاظ : « بذهملا حرش ىف ىوونلا لاق « تيبلاب فوطي نأ لبق »
 .دعب بيطلا ةمادتسا زاوج ىلع هب لدتساو « فسوي ىنأ نع ىكحو « دحآ نع ةءاور ىف وهو « ىمفاشلا الإ كسنب
 بسطلا ةمادتساو سبل سبللا ةمادتسا نأب بقعتو « سبللا ىلع اسايق ةيدفلا هيف | ویجوأف ةيفنحلا:فلاغو « مازحالا
 ىذلا بيطاا رثأ وأ نهدلا قيرب دارملا نأ معز نم ىلع بقعتلا مدقت دقو . فلح ول ام كلذ رهظيو  بیطب سيل
 ةب افک هيف اب هل ةحار ال

 ادبام لأ نم اپ - ۹

 لاق هنع "نا یضر هيبأ نع اس نع باپش نبا نع سنوي نع به نا ا ما شرح — ۰

 ۱ « ًادّبام لب هيام هلا لوسز تعم »
 [ MNE ۰ ۵٩۱۰ ۹ : ىف هفارطأ - ۰ ثيدحلا ]

 هرعش عمتجیل غمصلا وحن اثيش هيف لمج ىأ « هسأ ررعش دبل دقو مرحأ ىأ ( ادبلم لهأ نم باب ) هلق
 قباطم وهو كلذ ىف هيبأ نع رم نب هللا دبع نب ملأ ثيدح دروأ مث . لمقلا هيف عقب وأ مارحالا ىف ثعشني الثل
 نبا نع عفان قيرط نم ک اح لاو دواد ىنآلو < ادیلم هنوك لاح ىف لہ هتم ىأ « ادبلم لج هتعمس » هلوقو « ةمجرتلل
 رسكب هنأ لمتحو « نيتامهملا حتفب هنأ لمتحي مالسلا دبع نبا لاق « لسعلاب هسأر دبل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ رع
 دواد ىبأ نئس ىف انتياور ىف هانطبض : تلق . هريغ وأ یمطخ نم سأرلا هب لسفي ام وهو « ةلمهملا نوکسو ةمجعملا
 نيتلمبملاب

 ةفيلللا ىذ دجسم دنع لالمالا اپ - ۰

 ىف هيبأ نع اضيأ ملاس ثيدح هيف دروأ . ةنيدملا نم جح نمل ىأ ( ةفيلحلا ىذ دجسم دنع لالمالا باب ) هلؤق
 ىلا ءاديبلا هذه » ظفلب هدنسم ىف ىدبجلا هجرخأف نایفس ظفل امأو . كلام ظفلب هقاسو « نيبجو نم كلذ
 هجرخأو « ةفيلحلا ىذ دجسم دجسملا دنع نم الإ للي هللا لوسر له ام هللاو « ب هللا لوسر ىلع اهف نوبذكت
 ءاديبلا : لاق ءاديبلا نم مارحالا هل ليق اذا رمع نبا ناك » ظفلب ةبقع نب یموم نع ليعامس] نب متاح قیرط نم لسم
 نم » ةجرت باوبأ دعب فنصبلل ىتأيسو « هريعب هب ماق نيح ةرجشلا دنع نم : لاق هنأ الإ ۰ حلا ابف نويذكت ىتلا
 مس ىنلا لهأ » لاق ربع نبا نع عفان نع ناسيك نب حلاص قیرط نم هيف جرخأو « هتلحار هب توتسا نيح "لهآ
 ىتح هتلحار بكر » ظفلب نيباب دعب ةيتالا سابع نا ةباور ىلع رکذپ رمع نبا ناكو « ةمئاق هتلحار ةب توّتسا نيح
 نال تلق ريبج نب دبع قيرط نم ا لاو دواد وبأ هاور ام لاكشالا لازأ دقو « .اهأ ءادببلا ىلع ىوتسا
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 ةفيلحلا ىذ دجسم ىف لص الف  هيفو ثيدحلا رک ذف - هلالهإ ىف ب هللا لوسر باحصآ فالتخال تمحي : سابع

 « لهآ هتلحار هب تلقتسا الف بكر مث «هوافذط موق هنم عمسف اهنم غرف نيح جحلاب لهأف هسلج نم بجوأ نيتمكر
 .ىضم مث « هتلحار هب تلقتسا نيح لهأ ام اولاقف كاذ نيح هوعسف ىلدالا ةرملا ىف هودهشي مل موق هنم كلذ كردأو ۱

 مار هالصم ىف هلالمإ ناک امن و « عم ام دحأ لک لقنف هودهشي مل موق كلذ كردآ و « لهأ ءادیبلا فرش الع املف
 لمف « ةمقلا نود هون سابع نبا نع ءاطع قيرط نم رخآ هجو نم مكاحلا هجرخأو « اثلاثو ايناث لهآ م « هللا
 زاوج ىلع راصمألا ءابقف قفتا دقو .« ءاديبلا فرش ىلع مايقلاب لالهإلا صخب نم ىلع رمع نبا راكنإ ناكف اذه
 ب لضفالا ىف فالخلا امل و كلذ عیج

 هريغو یرکبلا ديبع وبأ هلاق « ىداولا نم دعص نمل ةفياحلا ىذ ىلع قوف هذه ءاديبلا : ( ةدئاف )

 بايثلا نم مرحلا لِ الام اپ - ١

 نا » امهنع هللا یر رع نب هللا دبع نع مفان نع كلام انّربخأ فسوب نب هللا دبع شرم ب ۲
 نالا الو فلا سيلي ال : يي هلا 'لوسر لاق ؟ بايثلا نم مرحلا بل ام « هللا لوسر اي : لاق الجر
 . نیبمکلا نم لفسا استیو نخ سلف نیلمن اد ال دحآ الإ «فافلنا الو سناربلا الو تالیوارسلا الو
 « رو وأ نارفعز هم بش بالا نم اوست الو

 قود نبا ىكحو « نرق وأ ةرمع وأ جم مرحأ نم مرحاب دارملا ( بايثلا نم مرحلا سيلي الام باب ) هلوق
 « ةينلا هنإ لوقب نم ىلع در و ىعفاشلا بهذم ىلع ىنعي مارحالا ةقيتح ةفرعم لكشتسي ناك مالسلا دبع نبأ نأ ديعلا
 تسيل اهنأب ةيبلتلا هنإ لوقب نم ىلع ضرتعيو « هريغ ءىثلا طرشو ٠ هنكر مارحإلا ىذلا جا ىف طرش ةينلا نال

 درجت نم ةاصاحلا ةفصلا عومب هنأ رپظی ىذلاو . ىهتنا ءادتبالا ىف ةينلا هب قلعتت لعف نييعت ىلع مرحي هنأكو انكر
 لوسر اب لاق الجد نا ) هلو . ضرغلا اذه نم ءىثب قلعتي ام  ةيبلتلا باب » رخآ ىف فاسد ‹ كلذ وحنو ةيبلتو
 نع تسللا قيرط نمو « مرجملا بيطلا.نم ىهني ام باب » ی یتایسو « قرطلا نم ءیش ىف هما ىلع فقأ مل ( هللا
 سبلت ام » هيب أ نع عفان نب رمع قبرط نم ىئاسنلا دنع و « مارحإلا ىف بايثلا نم سيلا نأ انمأت اذام » ظفلب عفان
 ركب ىنأ نع ىطقرادلا کح دقو . مارحالا لبق ناک كلذ نع لاژسلا ناب رعشم وهو « انمرحأ اذ بابثلا نم
 . امهنع قرطلا نم ءىش ف كلذ رأ ملو « دجسملا ىف ناك كلذ نأ عفان نع ثيللاو خرج نبا ةاور ىف نأ ىروباسونلا

 « نوع ن هللا دبع نغ ءاطع نب باهولا دبغ قيرط نمو ٠ بويأ نع ديز نب دامح قيرط نم قبمبلا جرخأ معن
 مدقم ىلا عفان اغا و حاكما كلذ بط وهو هلي هللا لور لجر ىدان » لاق رمع نبا نع عفان نع امهالك
 مب هأ جملا رخاوأ ىف الا سابع نبا تب دح ىف عقوو « ةئيدملاب ناک كلذ نأ رمظو « كيدحلا ركذف دجسلا
 ادتبا سابع نبا ثيدحو . لئاسلا هب باجأ رع نبا ثيدح نأ هدي ویو ۰ ددعتلا ىلع لمحيف تافرع ىف كلذب بطخ
 باوجلا اذه ءالعلا لاق : ىووذلا لاق ( خا صمقلا سبلب ال : لاق ؟ بابثلا نم مرحلا سیلپ ام ) هلوق ٠ ةيطخلا ىف هب
 : لاقف رصحنم ريغف زن ملا سوبلملا امأو . هب حيرصتلا لصخ رصحنم سيلي الام نال هلزج و مالكلا عیدب نم
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 نم مازتلالاب لدیل سیلپ ال ام باج أف شبلي اع لمس : یواضیبلا لاتو . یبتنا هاوس ام نیلیو یآ اذک سبلپ ال
 نأ لاؤسلا قح نأ ىلا ةراشإ هيفو « رصحأو' رصخآ هنال باوجلا نع لدع امو ٠ زوج ام ىلع موپفلا قيرط
 باحصتسالاب مولم» لصالاب تباث زاوجلا ذا « هناببا جاتحا مارحالا ىف ضراعلا کیا هنال سبلي ال اع ن وکی
 كنولثسي ) ىلاعت هلوق هنم برقيو ٠ مكحلا بواسأ هبشي اذه : هريغ لاقو « سبلپ ال اع لاول قيلالا ناكف

 قفنملا ركذ ىلا هنع لوئسلا وهو. قفنملا سنج نع لدعف , ةيآلا ( نيدلاوللف ريخ نم متقفنأ ام لق « نوقفني اذام
 .ريمغتب ولو ناك فیک دوصقلا هنم لصحي ام باوجلا ىف ريتعملا نأ هنم دافتسی : دیملا قيقد نا لاقو . مآ هنال هيلع
 وبأ هاور دقو « عفان نع ةروهشملا یهو ةياورلا هذه قابس ىلع ءانب هلك اذهو . ىهتنا ةقباطملا طرتفت الو ةداز وأ
 ىلع ال جرج نبا ىلع امف فالتخالارو ةذاش یهو « مرحلا كرتي ام» ظفلب عفان نع جييرج نبا قيرط نم ةاوع
 وبأو ةميزخ نباو دمحأ هجرخأ « بايثلا نم مرحلا بنتج ام : لاق الجر ناد ظفاي رمع نبا نع ماس هاورو « عفان
 یرهزلا نع ةنييع نبا نع دمحأ هجرخأو « هنع ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم امهحيح ىف ةناوع
 ىرهزلا نع دعس نب مهاربا قيرط نم جحلار خاوأ ىف فنصملا هجرخأو « « سلیام » دمو « كرتي ام» ةرم لاقف
 « امف فالتخالا مدعل عفان ةياور یماقتساف ىنعملاب هاور مهضعب نأب رمشی یرهزلا ىلع هيف فالتخالاف , عفان ظفلب
 باوجلا نك ناك هنأب مكسحلا بولسأ نم اذه نا حارشلا نم لاق نم لوق ىف مهضعب نعطو . مدقتل كحبلا هجتاو
 فخلا وأ ليوارسلاك هضفب'وأ صيمقلاك ندبلا ردق ىلع الو طيخم سيل ام لاقي نأك سبلي ال ام عاونآ رصحم امي
 مهلا ركذ روكذملا باوجلا نم دارملا لمل و ٠ نارفعزلاو سرولاک بيط هسم ام سبلي الو الصأ سأرلا رتسإ الو
 ىف ةأرملا هب قحتلي الو « لجرلا انه هب دارلا نأ ىلع اومجآ ( مرحلا ) هلوق ٠ ةيدفلا بجوبو هسبل مرحب ام وهو
 هسم ىذلا بوثلا عنم ىف لجرلا عم كرتشت امناو « رکذ ام عیمج سبل ةأرلل نأ ىلع اومجأ : رذنملا نبا لاق . كلذ
 ثحبلا أيس اک « ةأرملا بقتنت ال , جحلا رخآ ىف ىنالا ثيللا ثيدح رخآ ىف هلوق هدیژ و « سرولا وأ نارفعرلا

 عمجأ : ضايع لاق ٠ یمن هنأ ىلع مزجلاب یورو « ىبنلا ىنعم ىف وهو ريخلا ىلع عفرلاب « سبلت ال » هلوقو « هبف
 ملاهلاب و « طع لک ىلع ليوازسلاو صيمقلاب هبن هنأو « مرحلا هيلي ال ثيدحلا اذه ىف ركذ ام نأ ىلع نولسلا

 قبقد نبا صخو . ىهتنا لجرلا رتسي ام لك ىلع فاف اب و ؛ هريغ وأ اطيخم هب سأرلا ىطغي ام لك ىلع سناربلاو
 ق ولو هل لعج ىذلا عضوملا ىلع سبلي ام طبخلا معرحتب دارملاو « حضاو وهو سايقلا لهأب ىناثلا عامجإلا ديعلا
 زوج ال هنأ ىلع لديل اعم سنربلاو ةماعلا ركذ : ىباطخلا لاو . سأب الف الثم صیمقل اب ىدترا ول امأف ندیلا ضعب
 ىلع هلعج هنأ دارأ نإ : تلق . هسأر ىلع هلع لتکلا ردانلا نمو : لاق « ردانلاب الو داتعلاب ال سأرلا ةيطغت
 امو . هیهذم ىلع رضي ال هجا لماحلا ةّدده لع سأز ىلع هعضو درجف الو « لاق ام حص عبقلا سالك هسأر

 ىف دينملا نبا لاق ( دعآ الإ ) هلوق ..دیلاب سأرلا رت اذكو « اسبال ىمسي ال هناف ءاملا ىف ساهنالا اضيأ رضي ال
 ىل ربظي ىذلاو : لاق « رمشلا ةرورضإ هصخ را افالخ تابئالا ىف دخأ لامتسا زاوج هنم دافي : ةيشاحلا

 یرهزلا نع هتياور ىف رمعم داز ( نیلعت دحب ال ) هلوق . ىفن هبقمب ناک نإ ال تابئالا ىف لمعتسي ال هنأ ءارقتسالاب

 ءادرو راذإ ىف مدحأ مرحل و » هلوق یهو قبس امي نيلعنلا ركذ طابترا ديفت ةنسح ةدايز عضوملا اذه ىف ملا نع
 نيفخلا سبلي ال نيلعنلا دجاو نأ ىلع «دحجب م ناف » هلوقب لدتساو « نيفخلا سبليلف .نيلعن دحي مل ناف < نيلعن و
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 نيلعإا اك اراص نإ : ىبرعلا نبا لاقو . ةيةنحلا دنغ اذکو هزاوج ةسفاشلا ضمب نعو ؛ دوپلبا لوق وهو نيعوطقملا

 هدقفل امإ هليصحت ىلع ردقي ال نأ نادجولا مدعب دارملاو « دقاغلل الإ زج مل ايش لجرلا رهاظ نم ارتس ىتم الإو زاج

 مل هل بهو وأ هژارش همزلب مل نيغب عسب ولو « ةرجآلا وأ هعيبب نه دجو نا نا نع هرجمو هل كلاما لذي كرت وأ

 اه]و ليقثتلا بساني مل ليمستلل عرش امل هنکل « بوجولل سمألا رهاظ ( سبايلف ) هلوق ۰ هل ديعأ نإ الإ هلوبق بحي
 ان وكي ىتح » للعلا بانك رخآ ىف ةيضاملا بئذ ىنأ نبا ةياور ىف (نيبعكلا نم لفسأ امهمطقيلو) هلوق . ةصخرلل وه

 ىورام هديؤيو ‹ مدقلاو قاسلا لصفم دنع نائتانلا ناظعلا امه و مارحالا ىف نيبعكلا فشك دارملاو « نيبعكلا تحت

 امهيف كرتو امهروبظ قرخ نيفخلا ىلا مرحلا رطضا اذإ لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ريرج نع ةبيش ىبأ نا

 مدقلا طو ىف ینلا علا وه انه بکلا : ةيفنحلا نم هعيت نمو نسحلا نب دم لاقو . هالجر كسمتسپ ام ردق

 نأ هنع هلقن ىف ببساا نآ و دمع نع تبثپ ال هنإ ليقو « ةغللا لهأ دنع فرعي ال كلذ نإ ليقو « كارشلا دعم دنع

 عضو ىلا هديب دمع راشأف هيفخ عطقي يح نيلعنلا دحب مل اذإ مرحلا ةلثسم ىف لوقي هعمس ىزارلا هللا دبع نب ماشه

 نإ : لاق هنأ لاطب ناك ةفينح ىبأ نع لقث نم ىلع بقت اذهب و « ةراهطلا ىف نيلجرلا لس ىلا ماشه هلقنو « عطقلا

 نوكي نأ هلع هتمص ربدقت ىلع  نسحلا نب دم نع كلذ لقن نم مزاي ال هاف « مدقلا راف ىف صخاشلا وه بعكلا

 لصفم ثيح قاسلا ظع تحت ريدتسم مظع بعكلا تأ ةيمامإلا لوق وهو ىعمسألا نع لقنو . ةفينح ىبأ لوق

 دج م اذإ امیسبل نم ىلع ةيدف ال هنأ ثيدحلا رهاظو . نيبعك مدق لك ىف نأ ىلع ةفللا لهأ روپجو « مدقلاو قاسلا

 طارتشا ىلع هب لدتساو . ةجاحلا تقو هنال ملم ىنلا اهنيبل تبجو ول اهنأب بقعتو « بحت ةيفنحلا نعو « نيلعنلا

 جملا رخاوأ ىف قالا سابع نبا ثيدح قالطإل عطق ريغ نم نيفخلا سبل زاجأ ناف دمحأ نع روش افالخ « عطقلا

 اب لوقي نأ ىغينيف ديقملا ىلع قلطاا لمح ةدعاق ىلع قفاوم هنأب بقعتو « نيفخ سبلیلف نيلعن دحي مل نمو » ظفلب

 نب ورم قيرط نم ینطقرادلا ىور دقف ۰ رمع نبا ثيدح ف خسنلا ىوعد اهم : ءايشأب ةلبانحلا باجأو ۰ انه

 « لبق نيثيدحلا ىأ اورظنا : لاقو هثب دح سابع نبا نع ديز نب راج نعو هثيدح رمع نبا نع یور هنأ رائيد

 ثيدحو « مارحالا لبق ةيدملاب ناك هلال لبق رمع نبأ ثيدح : لاق هنأ ىروبامينلا ركب ىلأ نع ىنطقرادلا یکح مث

 بل ان ال رم نأ ةدايزو ۰ ظفاح قداص اههالک : لاقف « مآلا » ىف اذه نع ىعفاثلا باجأو . تافرعب سابع نا

 خيج لا مهضمب كلسو . یبتنا هناور ضمب هنع اباقب ملف اهلا وأ كش وأ هنع تبرع نوكت نأ لاتحال سابع نیا

 هعفر ىف فلت مل سابع نبا ثيدحو ؛ هعفرو هفقو ىف فاتخا رمع نبا ثيدح : ىزوجلا نا لاق « نيثبدحلا نيب
 ىف فاثخا بأ ىلع  ةذاش ةياور ىف الإ عطقلاب الا عفر ىف ىع نبا لع فاتخي مل لب دودرم ليلعت وهو . ىهتنا

 بات رب الو ۰ افوقوم سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع حیح دانساب ةبيش ىبأ نبا هاورف اضيأ سابع نبا تیدح

 جم هن وکپ فصو دانساب ءاج رمع نبأ ثيدح نال سابع نیا ثيدح نم حصأ ربع نبا ثيدح نأ نيثدحلا نم دحأ

 تأب ملف سايع نا ثيدخ فالف ٠ .ملاسو عفان مهنم ظانلا نم دحاو ريغ رمع نا نع هيلع قفتاو « دیناسالا

 فورعم وهو . لات اذك فرعي ال یرصب خيش هنإ : لیصالا لاق ىح هنع ديز نب راج ةياور نم الإ اعوفم

 نإ سابع نبأ ثيدح ىف هيف ثحبلا ىقأيس اک ليوارسلا ىلع سايقلاب مهضعب لدتساو . ةع الا دنع هقفل اب فوصوم

 داسف عطقلا نإ : ءاطع لوقب ممضعب جتحار . رابتعالا دساف صنلا دوجو عم سايقلا نأب بيجأو « ىلاعت هللا ءاش



téجيلا باتک - ۵  
 لمح : ىذوجلا نبا لاقو . هيف نذأ امف ال هنع عرشلا ىهن امف نوكي امن ] داسفلا نأب بيجأو « داسفلا بح ال هللاو
 مرحلا عنم ىف ةكحم او : ءابلعلا لاق . هفلكست نخ الو « نيثيدحلاب المع طارتشالا ىلع ال ةحاب الا ىلع عطقلاب مال

 برقأ نوكيف هبر ىلع مودقلا درجتلاب ركذتيل و « عشاخلا ةفصب فاصتالاو « هفرتلا نع دعبلا بيطلاو سابللا نم

 ليق ( سرو وأ نارفعز هسم اثیش بايثلا نم اوسبلت الو ) هلو . تاروظحا باكترا نم هعانتماو هتبقارم ىلا

 لودعلا ةتكن نأ رهاظلا لب « رظن هيفو كلذ ىف ءاسنلاو لاجرلا كارتشا ىلا ةداشإ هرکذ مدقت ام ةقب رط نع لدع

 واولا حتفب سرولاو . هسبلي ال وأ مرحلا هسبلب ام ناك ءاوس هسبل زوجي ال سرولاو نارفعزلا هطلاخي ىذلا نأ
 هب هين هنکلو « بیطب سرولا سيل : برملا نبا لاق « هب غبصي حيرلا بیط رفصأ تبن ةلعبم اهدعب ءارلا نوکسو

 دصقي امف هيلع عمجج وهو مرحلا ىلع بیطلا عاونأ مرح هنم ذخؤيف « مثلا ةمءالم ىف همي امو بسطلا بانتجا ىلع
 اغن] : أطوملا ىف كلام لاق « هتحتار تيفخ ولو هضعب وأ هلك غبص ام ميرحت ىلع « هسم ه هلوقب لدتساو . بيطتلا هب

 . علمي م ةحنار هل حفت مل ءاملا ةياصأ ول ثيحب بوثلا راض اذا : ةيعفاشلا لاقو . ضفنت ال تاغبصملا سبل هركي

 عدرت ىلا ةرفعرملا الإ باشلا نم "یش نع هني مو » ظفلب ب مدقت ىذلا بابلا ىف ىنألا سابع نا ثيدح هيف ةجحلاو

 ديبع نع ةى واعم وبأ ىور ۷۶ مه لدتساو « كلام افالخ زاج ةحارلا تهذ اذإ : روہجلا لاقف لوسغملا امأو « دلجلا

 ‹ هنع هدئسم ىف ىلاحلا دما دبع نب یجب هجرخأ ءاليسغ نوكي نأ الإ و كثيدحلا اذه ىف عفان نع رمع نب هللأ

 حلاص نب نحرلا دبع هل لاقف < قاملا ىلع هركنأ نيعم نب يع تا نارمع ین نب همحأ نع ىواحطلا یورو

 ةدايز یهو . یهننا نيمم نب یک هنع هبنکف هلصأ هل جرخأف لاحلا ىف ماقو . ةيواعم ىنأ نع هتبتك دق : .ىدزألا

 ثيدحلا برطضم ةيواعم وبأ : ۳۹ لاق « لأةم شمع الا ريغ نع هثبدح ىف نكس انقمم ناك نإ و.ة ةب و اعم اب نالآ هذاش

 هب لدتسا و « لاقم هيف هعبات ىذلا ن>رلا دعو فیعض یام لاو : تلق . هريغ ةدابزلا هذبب "یی مو هللا دبع ىف

 هيف یذلا ماعطلا لک أ عنم رفعزاا بوألا سبل عنم نم طبتتساو ۰ رظأ هيفو بسطلا ةمادتسا عنم ىلع بلپلا

 لک الاو بیطتلاو سبللا دارلا نآل مرح ال ةيفنحلا لاقو  فالخ ةيكل الا نءو « ةيعفانثلا لوق اذمو نارفزلا

 دبع هجرخآ « ءابقلا الو» ثيدحلا اذه ىف عفان نع بويأ نع هتیاور ىف ىروثلا داز : ( هنت ) . ابیاعتم دعي ال

 ثابغ نب صفح قیرط نم قپلاو ینطقرادلا هجرخآ و « یروثاا نع رخآ هجو نم ىناريطلا اورو « هنع قازرلا
 هسبل عمو «.جرفم بوث لك ىلع قلطیو « فورعم ةدحولا و فاقل اب ءابقلاو ٠ اضيأ عفان نع رع نب هللا ديبع نع

 وأ هقفاوو « هضتک ىلع هاقلأ اذإ ال هرک ىف هدب لخدي نأ طرتدي : لاق ةفينح ابأ نأ الإ « هيلع قفتم مرحلا ىلع

 الف اعساو ناک ناف . امض هک ناک نا هريظأ یدروالا یکحو . ةلبانحلا نم قرخلاو روث

 جا ىف يفادتزالاو بوک "را سیساپ -۲

 نع ی سنو نع نأ انثدح ریرج ن بهو انثدح دمع نبا ادب اشو - ۱ ۳

 بلا کک لا نهر ياا وا هللا یفر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديب نع ىرهثزلا

 ا ین نا لر : لاق امالکسن لاق « 2 ىلا < ةفلدرملا نم لضفلا تورا هم ةفلد زا ىلا رع نم كم



(“e ۱۵4۵ -۱۵)۳ ثيدحلا 

 « ةبقملا ةر یر ىتح ی

 [ ۱۱۸۰ : ىف هفرط - ۱۰۵۳ ثيدحلا]

 [ ۱۳۸۷ ۶ ۱:۸۵ 6۱۳۷۰ : ىف هفرطآ - ۱۰/4 ثيدحلا]

 « لضفلا مث ةماسأ عقلي هفادرا ىف سابع نا ثيدح هيف دروأ ( جحلا یف فادنرالاو بركحرا باب ) هلوق

 تافرع نم عفدلا ةلاح ىف تدرو تناك ناو ةصقلاو « رحنلا ةادغ رییکشلاو ةيبلتلا باب » ىف هيلع مالكلا قأيسو

 نم هفادراب دصق مب هنأ رهاظلاو : نينملا نبا لاق « جحلا تالاح عميج ىف ةمجرتلا هتنمضآ ام امم قحلي نكل ىنم ىلا

 عي رشتلا نم لاحلا كلت ىف هل قفتی ام هنع ثدحبل ركذ

 4 ات مو a 7 “اس

 رز الاو ةیدرالاو بایثلا نم مرحلا سبل ام ساپ - ۳

 ايوث "سی الو مقر الو مثلت ال : تلاقو - ةم رحت یهو - ةرفصملا بايثلا امنع هللا ضر ةشئاع تسل
5< ۲ 7 ۳ 9 3 

 . درولاو دوسألا بوثلاو یاب أ ةشنام ر لو . ابيط رفصملا ىرأ ال : راج لاقو . نارفعز الو سرو

 ”ةبايث لدي نأ سأب ال : مهار لاقو . ةأر فو
 هر ۶ 2 ۱ < 8 7 چ 4 0 7

 ىتربخأ لاق ةبقع نب ىموم ین دح لاق نامل نب ليضف ان دح یدقلا ركب ىلأ نب دحم اش - ۵0 ۱

 ۱ ا 3 ت 98-5 2 1 ط 1 ۱۳

 سبل و نهداو لجرت ام دعب ةنيدملا نم م ىبلا قلطنا » لاق امنع هللا ضر سابع نب هللا دبع نع بيرك

 « وللا ىلع عنرت ىتلا ةرفعّرلا الإ سیلک رزألاو ةيدرألا نم ءىش نع ةنب لف « هباحسأو وه ءءادرو ُهرازإ

 نيتي سمت تللذو «هتندب دقو « ةباحأو ره لهأ ءاديبلا ىلع یوتسا ىت> ”ةتلجار بکر « ةفيَل "ا ىذب حبصأف

 5 0 00 - 5 ی ۳ ۱ و

 لحي لو « ةورلاو اصلا نيب ىعّسو « تيبلاب فاطف « ةا ىذ نم ول لايل عبرال ةكم مدقف « ةدمقلا ىذ نم

 هفاولط "دعب ةبعكتلا برقي ملو « جابر وهو نوت دنع ةكم ىلعأب هل م. اهل هنأل هندب لجأ نم

Aام شتر ی  TOم هد  
 م میو ءر نم اورصقي < ةورلاو افصلا نيبو ثيبلاب اوفوطإ نأ ”هباحصأ مماو « فرع نم عجر ىتح اهب

 « بايثلاو ”بيطلاو لال هل صف ارقام ا ام نكي م نل كلذو ءا واحب

 [ ۱۷۳۱ ۰ 35908 : ىف هافرط - ۱۰۵۵ ثيدحلا]

ةقب اسل ةراغم ةمجرنلا هذه (دزالاو ةبدرالاو باشلا نم مرحلا سبلپ ام باب ) هلوق
 كلت نأ ثيح نم اهلبق ىلا 

 ۰ راز] عمج یازلاو ةزمملا مضب رزآلاو . ابعاونأ نم ساب امل هذهو 2 بايثلا سانجأ نم سباب ال أمل ةدوقعم

 : تناکورلاق دم نب مساقلا قيرط نم روصنم نب ديعس هلصو ( ةمرح یهو ةرفصعلا باش ةثئاع تسبل و ) هلوق

 ةشئاع نا » ةكيلم ىنأ نبا قيرط نم قپبا هجرخأو . حيك هدانس] « ةمرحم یهو ةرفصملا بایثلا سبلت ةشئاع

لا سيل روا زاجأو « ةمرحم یهو فيفخلا رفصعل اب ةدرولا بايثلا سبلت تناك
 ةفينح یآ نعو . مرحبل رفصع

 كلذ هزک رمع نأب رذنملا نبا هبقعت و « ةغبصملا بايثلا نع ىهني ناك سع نأب جتحاو « ةيدفلا هيفو بيط رفصعلا

 (تلاقد) هلوق ۰ كلذ نايب امف ةحلط عم ةصق هل قاس مث ؛ يفعرملاو س وملا سبل زاوبج نظيف لماجلا هب ىدتتقي الث



 جحلا باتک ۵۰ ۱ ۰ ۱

 نوكسإ متلت رذ ىبأ ةباور قو « نءاتلا ىدحإ فذح ىلع وهو ةثلألا دیدشآ و ةدحاو ةا ( من ال ) ةشناع ىأ
 ظ 0 نم ىوجلا ةياور نم طقسو « قربا هلص و دقو « بوثب اتفش ىطغت ال ىأ اهدعب ةانثم ةدايزو ماللا

 الج ةأرملا لد : تاق ةدئاع نع دوسألا نع ميهارب] نع شالا انثدح مشه انثدح » روصنم نإ ديعس لاقو

 5 ءاطعو نسلا نع ماشه نع لعالا دبع نع ةي یا نا ويكمل فو ءاببجو ىلع اهسأر قوف نم

 اسر و املع ضفني اب و الإ بايثلا نم تعءاش ام سبات و « مث مات الو عقرب الو لب وا رسلاو ن زافقلا ةمرحا سبلت الو

 . یاحصلا هللا دبع نبا ىأ ( رباج لاقو ) هلوق ٠ ا ىف رکذ ام .هبشي اذمو « انارفعز وأ

 ىرأ الو بیطلا بايث ةأرملا سبلت ال , ظفلب ددسمو یعفاشلا هلصو « ابیطت ىأ ( ابيط رفصملا ىرأ ال ) هلو

 فخلاو درولاو دوسالا بوثلاو یاب اسأب ةثئاع رت مد ) هلوق ٠ كلذ ىف فالخلا مدقت دقو « ابیط رفصعملا .

 : ةشئاع تلاق ؟ اهمارحا ىف ةأرملا سبلت ام : ةيثئاع تل أس ةأرما نا  ىكملا هاباب نبا قيرط نم قببلا هلصو (ةأربلل
 باب. » ىف الوصوم قأيسف درولا نول ىلع غبص ام دارملاو درتوملا ناف املح و اهغ غابصأو اهز و اهزخ نه سبلت

 دم نب مساقااو رمع نبا نع ةبيش ىبأ نبا هلصوف فخلا امآ و « ةشئاع نع ءاطع ثيدح رخآ ىف « ءاسنلا فاوط

 اهسأر ىطغت نأ امل نأو « فافخلاو هلك طیحلا سبلت ةأرملا نأ ىلع اوهمجأ : رذنملا نبا لاقو « مريغو نسحلاو

 نع ىودإم الإ هرمخت الو « لاجرلا رظن نع هب رتتست افیفخ الدس برگ هيلع لدسقف اهبجو الإ اهرعش رتسآ و
 نأ لمتحيو : لاق ابتدج ىنمت « ركب ىلأ تنب ءامسأ عم تامرحم نحنو انهوجو رمخن انك و تلاق رذنملا تنب ةمطاف
 ىلع بوثلا انادس بكر انب سم اذإ لب هللا لوسر عم انك» تلاق ةشثاع نع ءاج اي الدس ییمختلا كلذ نوکب

 هدانس] ىفو اهنع دهاجم قبرط نم وه هجرخآ ثيدحلا اذهو . یهننا « هانعفر انزواج اذاف تامرم نحنو انهوجو

 ةبيش ىبأ ناو روصنم نب دیعس هلصو ( هبایث لدبي نأ ساب ال ) هلق . یعخنلا ىأ ( مهاربا لاقو ) هلق ٠ فعض

 سأوب اهأو ۰ ءاطع نمف كلملا دبع امأو ۰ مهاربإ نعف ةريغم امأ « سأويو كالا دبعو ةريغم نع مشه نع امهالک ۱

 لدبي نأ اسأب اوم ۸ مهنا » ةبيش ىلأ نبا ةياور فو « ديعس ظفل « ءاش ام هباي' مرحلا ريغي » اولاق نسحلا نعف

 اوسبلاو اواستغا نوميم تب ارقأ اذإ انب اص ناك : لاق ےھار ل نع ةريغم نک ريرج انثدح و د ديعس لاق , هبايث مرحلا
 . هرعش حرس ىأ ( لجرت ) هلوق ۰ ريغصتلاب وه ( ليضف اد ) هلق . « ةكم اف اولخدف مهايث نسحأ
 لمعتسي نأو جريشلاو نمسلاو محشلاو تيزلا لك اب نأ مرحلل نأ ىلع ءانلعلا 0# رذنلا نبا لاق ( نهداو) هلۆق
 تبزلاو بیطلا نيب اوقرفف ۰ هندب ىف هلامتسا زوج ال بیطلا نأ اوهمجأو , هتيحلو هسأر یوس هندب عسيمج ىف كلذ

 تمدقت دقو « هسأر ىف تبزلا لاعتسا هل حابب نأ هسأر ىف بیطلا لاعتسا نم اعونم مرحلا نوک سایقف « اذه ىف
 رثأ عدرلاو « خطتلا اذإ عدر لاقي خطلت ىأ ةلمهملاب ( عدرت ىتلا ر هلوق . باوباب لبق كلذ ىف فالخا ىلا ةداشإلا
 ترثكاذا ضرالا تغدرأ موق نم ةمجملاب ىور دقو : لاطب نبا لاق ؛ هدلحب قزل اذإ بيطلا هب عدرو « بيطلا

 ةمجعملا نيغلاب ةظفالا هذه طبض قرطلا نم “ىش ىف رأ لو « یبتنا نيطلا ةمجعملا نيغلاب غدرلاو « امف هايملا عقانم
 باوصلا : یزومن نبا لاق دا ىلع عدرت لصألا ىف عقوو . لعأ هللاو لوقرق نبا الو ضایع اهل ضرعت الو

 تاب مث ارابن اهلا لصو ىأ ( ةفيلحلا ىذب جبصأف ) هلوق . مدقن اکاضیآ هجوم اهتابئاو لاق اذك ىلع و فذح
 باللا لقت مدقت ( لمآ ءاديبلا ىلع یوتسا تح ) هلوق . سفأ ثيدو نم هدمب ىذلا بابلا یف احبرص قأيس اک اه



 ا سس سس 1 1202 ي ية ية يي 39 ۱۵4۷ - ۱۵۵ ثيدحلا
 « ةشأاع ثيدح نم هلثم اسم جرخآ ( ةدعقلا ىذ نم نيةب سم كلذو ) هلق . هيف فلتخلا نيب عمجا قيرطو كلذ ىف

 لوأ نال : لاق < « سینا موب ناك ةنيدملا نم هب هجورخ نأ ىلع هل « عادولا ةجح » باتک ىف مزح نبا هب جتحا

 ید « س و سابع نبا لوق رهاظو ؛ فالخ الب ةعملا موي تناك ةفقولا نال كش الب سيلا موب ناكةجحلا ىذ

 امي أ ةنيدملاب رپظلا ىلص ب هنأ تبث دقو ‹ جورخلا موي دع كرت ىلع ءانب ةعمجا موب ةئيدملا نم هجورخ نوكي نأ

 نأ نيعتملا نأب قلا نبا هبقعتو . سيجا موي هنأ نيعتف ةعملا موي نكي مل هنأ نيبتف « سأأ ثيدح نم ابيرق قأيس اک
 هديؤيو . یبتنا امو نرشعو اعسا ةدعقلا وذ نوكيو هدع كرت ىلع وأ جورخلا موي دع ىلع ءانب تبسلا موي نوكي

 « ةدصقلا ىذ نم نيقب سخل تبسلا موي ناك ةنيدملا نم قب هجورخ نأ «ليلكالا » ىف احلا دعس نبا هاور ام

 نيقب نإ سخل الثم لوقيف مالكلا حصي الف اصقان رهشلا نوكي الثل مع.راتلا ىف لوقلا قالط] عنم نم ىلع در هيفو
 ىذ نم نولخ عبرال كم لخد هنا هلوق ىضتقمو بلاغلا ىلع نوكي قالطالا نأ زيجلا ةجحو « طرشلا ةادا ةدايزب

 هلوقو « كلذك ىأ ( بايثلاو بيطلاو ) هلوق . ىدقاولا حرص هبو دحألا موي حبص اهلخد روكي نأ ةجحلا
 ةربقم كامو دمصملا نيم ىلع ةكم ىلعأب دجسملا ىلع لطملا لبجلا وه ةهومضم مج اهدعب ةلمهملا حتفب « نوجحلا د
 باربی ر اده نابع نبأ كيج ةلع لمتشا ام حرش ةيق او کم لهأ

 اط بلا نع امهنع هللا یفر رع ؛نبا "اف « ميبصأ یتح ةفيآملا یز تاب نم سیصاپ - ٤
 ریکشلا نب دم انثدح جرج "نیا ان ربخأ فو "نب ”ماشه ان لح ړم ن هلا ع ی -- 1

 ىتح تاب "مث « نيتمكر ةفيلعا یذیو + ًامبرأ ةنيدملاب ملا لص » لاق هنع هلا یفر كلام نب سنأ نع

 « لهأ هب تتوتساو ”ةئاحار بکر الف « ةفيل | ىذب حبصأ

 ا "یفر كلام نب ٍسأأ نع ةبالق ىبأ نع بوب ان دح باهولا دبع انتادح هیت انضم — ۷

 یتح اهب تاب هبسحأو : لاق « نیتنکد ةفيللل"ا یذب معلا ىل صو « برأ ةنيدملاب تینا لص هل “وللا نا »
 « حبصأ

 ةيعورشم ةمجرتلا هذه نم دارم او « ةايدملا نم هجح ناك اذإ ىنعي ( حبصأ ینح ةفيلحلا ىذب تاب نم باب ) هلوق

 سيل : لاطب نبا لاق « الثم اهاسنب ىنلا هناممم ىلا لصوتلا نم نكمأ نوکیل امم رفاسي ىلا دليلا نم برقلاب تهبملا

 نم موت عفدي نأ دازأ هلل : رينملا نبا لاق « هنع رخأت نم هب قحلیل قفرلا ةبج نم وه امو « جحلا نآس نم كلذ
 . هنع لصفنی ىح مزال ريغ كلذ نأ نيف مارحإ ريغب هادعت نم هيبش مارحإلا ريخأتو تاقيملاب ةماقإلا نأ موتي

 نبا ینئدح ) هلوق ٠ «ةرجشلا قيرط ىلع قلب ىنلا جورخ باب » ىف مدقتملا هثيدح ىلا ريشي ( مع نبا هل ) هلوق
 نع حيرج نبا نع» لاقف سوب نب ىسبع مهفااغو « هنع جرج نبا باعصأ نم ظافحلا هاور اذك ( ردکشلا ٠

 نم جرخ نمل ةالصلا رصق ةيعورشم هيف ( نيتمكر ةفيلحلا یذبو ) هلوق ٠ ةذاش اور یهو « سنأ نع ىرهزلا

 الو « ريصقلا رفسلا ىف ةالصلا رصق ىف رهاظلا لهأ هب جتحاو < مرفس رمتسي  واو اهنع اجراخ تاب و دلبلا تويب

 ءادتبا يف فالخلا مدت و ؛ ةالصلا رصق باوبأ ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « ينا ال رفس ءادتباك هنأل هبف ةجج
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 كشلا (هبسحأ و ) هلوق . ىنةثلا دیجلا دبع نبا وه ( باهولا دبع ائدح) ةبناثلا ةياورلا ىف هلوق . ابیرق هرب هلاله]

 نه ىرخأ قيرط نم نيباب دعب یتایسو « كش ںیغب اهلبق یتلا ردیکنلا نبا قيرط ىف مدقت دقو ٠ ةبالق ىبأ نم هيف
 قایسلا اذه نم مثأب بويأ

 لالمالا توصلا عفر ببسإ - ۲۵,

 هنع هوا "یضر سنأ نع ةءالقإ ىلأ نع بوبأ نع دیز هنن داع انث لح بر ؛نب نایلس اشر ۱0۵۸ ۰

 « اميجج امهب نوخ/مب مهشسو « نیکو ةفيلا ىذب ”سصملاو تبرأ ربط ةديدلاب إب وتلا ىلص » لاق
 ءیشب هتوص عفاد لکو ةيبلتااب توصلا عفد انه لالمالا : ىربطلا لاق ( لالعالاب توصلا عفر باب ) هلوق

 ىأيسو . ینا هتيؤر دنع مهتاوصأ نودفري اوناک مهنأل اذه نم هنأ ىرأف لالما موقلا لهأ امأو  هب لهم وبف
 دارو « ةرمعلاو جحلاب ىأ ( امیج ا.م نوخرصي مهتعمسو ) هلوق ٠ باوبأ دعب كلذ فالخ یراخبلا رابتخا

 هلاق ةرمعلاب مهضعب و جلاب مهضعب ىأ ٠ عيزوتلا لییس ىلع نوكي نأ لمت و « نارقلا مهنم یون نم كلذب سنأ
 سنآ ىلع رمع نبا راکن] ىتأيسو « اعم ةرمعو ةجحب كيبل لوقي » ىرخألا قیرطلا ف هلوق هيلع لكشيو . فامرکلا
 دقو « ةيباتااب تاوصالا عفر بابحتسا ىف روپمجلل ةجح هبفو « نارقلاو عدلا باب » ىف هيف ام یتآیسو « كلذ
 هيبأ نع بئاسلا نب دالخ قيرط نم ك احم او ةع زخ نباو یذمرتلا هح و نتسلا باحصأو « أطوملا » ىف كلام ىود
 ىلع فلتخا هنأ الإ « تاقث هلاجرو « لالهإلاب مهتاوصأ نومفري ىنامصأ مآ نأ ىنمأف لي دبج یت ۔اج د اعوفم
 ىتح ىلف رمع نبا عم تشک » لاق ىنزملا هللا دبع نب ركب نع حیحم دانساب ةبيش ىبأ نہا یورو . هيباعص ىف ىعباتلا
 ب هلا لوسر باصصأ ناكد لاق هللا درع نب بلطملا قيرط نم حیح دانساب اضيأ جرخأو « نيلبجلا نيب ام عمسأ

 هتوص عفری ال : هنع مساقلا نبا لاقف كلام نع ةاورلا فلتخاو « مینا وصأ حت ىح ةيبلتلاب مهناوصأ نوعفري
 نثتسي لو « تاءاملا دجسم ىف ةيبلتلاب هتوص عفرب ال : أطوملا ىف لاقو « ىنم دجسمو مارحلا دجسلا ىف الإ ةيبلتلاب
 هجو كلذ ناكف هيلا دصقي امنإ ىلملا ناكو امهريغو رمتعملاو جاحلل لعج مارحلا دجسملا نأ ءانثتسالا هجوو . اًئيش
 ینم دجسم كاذکو ٍ ةيصوضخلا

 ةيباذلا بسا - 7
 نا » :امهنع ۶لا ضر رع نب هللا دبع نع مفان نع كلام ان ريخأ ف سوب نب للا دبع شرم - ۹ هَ ٠ ١

 « كاللاو كلل ةمعنلاو "دما ترا « كيبل كل كيرش ال كيبل « كيبل مهلا كيب : لب هلل لورا

 « كلن كيرش ال

 للا یر ةشئاع نع ةيطع ىلأ نع رام نع شمال نع نايف انثدح فسوب ن دمحم انظرو - ۰ 1 ل و م و ع غ 3 م 0
 نإ « كيبل كل كبرشآل كيبل « كيبل مبل كيبل : ىلي هيَ نا ناك فيك ”لعأل ین » تلاق اهنع 8 2 ۳ ها ۶ ۱ 2 ی ۳ ا 7 00

 شمال نع ةيواعم وبأ هعبات . « كل ةمعنلاو دا 4 2 مب وير >2 ۳



 ۹*۱ ۱۵44-۱۵۵۰ كثيدحلا

 امن للا ىر ةشئاع تە يطع ی نع ةمثيخ تحمس ناما انتربخأ : يعش لاقو

 ظفل وه ( كيبل ) هلوق . ارمضم الإ هلماع نوكي الو « كيبل : لاق ىأ ىل ردصم یه ( ةيبلثلا باب ) هلوق

 . ىلعو ىدلك ريمضلاب اهلاصتال ءا تبلقنا اع] هفلأو درفم مما وه : سنوب لاقو . هعبت نمو هبوبیس دنع ىنثم

 بابل ى دیک أتلا ىلع ىنثف كل آل هلصأو « ردصملا لع بوصنم وه : ءازفلا نعو . روظملا عم ءاي تبلق اب درو

 ةمزال ةباجإ وأ ةباجإ دعب ةباجإ ءانعمو « ةغلابملا وأ ییثکشلل ىه لب ةيقيقح تسيل ةينثتلا هذهو « بابلإ دعب

 زم ذوخأم + كيلا ىدصقو ىهاجتا كيبل ىنمم : ليقو . ننعت دعب اننمت ىأ كينانح هلامو : یراپنالا نا لاق

 یصالخا لیقو . ةبع ىأ ةبل ةأما مطوق نم ذوخأ» كل ىتبحم هانعم : لیقو . اههجاوت ىأ كراد بلت ىراد موق
 ابرق ليقو . ماقأ اذا ناكملاب لجرلا بل موق نم كتعاط ىلع قم انأ ليقو . صلاخ ىأ بابل بح موق نم كل

 ىف هابإ هللا ءاعدل بيجتسم مرحلا نآل رهشأو ربظأ لوالاو . كل امضاع لبقو .. برقلا وهو بابلإلا نم كنم

 ةباج] ةيبلتلا ىنعم ملعلا لهأ نم ةعامج لاق : ربلا دبع نبا لاقو . باجتسا دقف كيا لاقف ىعد نم اذهلو « هتبب 55

 یف مديناسأب متاح ىبأ نباو ريرج نباو ديمح نب دبع هجرخأ اذهو . ىبهتنا جحلاب سانلا ىف نذأ نيح مهار ةرعد

 نبا نع هيف ام ىوقأو « ةيوق مهلا دین اسالاو دحاو ريغو ةداتقو ةمركعو ءاطعو دءاجيو سابع نبا نع مریسافت

 غرف امل : لاق هنع هيبأ نع نايبظ ىنأ نب سوباق قيرط نم متاح ىلأ ناو هدنسم ىف عينم نب دمحأ هجرخأ ام: سابع

 ”ىلعو نذ"أ : لاق ؟ وص غلب امو بر : لاق , جمل اب ساناا ىف نذ“آ هل ليق تيبلا ءانب نم مالسلا هیاع مهاربإ

 « ضدالاو ءامسا نيب نم هعمسف « قيتعلا تيبلا ىلا جحلا ىكيلع پتک سانلا اه اي : مهار ا ىدانف لاق . غالب

 هی و سابع نبا نع ءاطع نع جرج نبا قيرط مو ؛« نوبلی ضرالا ىصقأ نم نوي سانلا نأ نورت الفأ
 لا وب نم جحب جاح سيلف « نيلا لهأ هباجأ نم لوأو . ءاسنلا ماحرأو لاجرلا بالصأ ىف ةيبلتلاب هوباجأف ,
 مارک ] ىلع هيبذت ةيبلتلا ةيعورشم ىفو : ةيشاح لا ىف رينا نبا لاق « ذتموب مهاربا باجأ ناك نم الإ ةعاسلا موقت نأ
 ةزمهلا رسكب ىور ( دما نا ) هلوق . ىلاعتو هناحبس هنم ءاعدتساب ناك اغ هتيب ىلع مهدوفو نأب هدابعل یلاعت هلل

 كلل دا نإ هانعم لعجرسك نم نآل بلعث لاقو « روهه دنع دوجأ رسكلاو « ليلعتلا ىلع اهحّتفب و فانتتسالا ىلع
 نع یرشخزلا هاكحو حتفلاب ةماعلا جه : ىناطخلا لاقو . ببسلا اذهل كيبا هانعم لاق حتف نمو « لاح لك للغ

 ناب بقتو ۰ لاح لك ىلع كل دما نال كيبل دارأ حتف نم نآل دحاو ىدنع ینعلا : ملا دبع نبا لاق « ىفاشلا

 ةقلطم ةباجإلا نوکت نأ یضتقیهنال دوجأ رسكلاا : ديعلا قيقد نبا لاق . ةيبلتلا ىف وه امن ]و ما ىف سيل دیبا
 لوألاو ببسلا اذهل كتبجأ : لوقي هنأكف ليلعتلا لع لدب حتفلاو « لاح لك ىلع هلل ةمعنلاو تلا نأو « ةلاعم ريغ

 هلق ام فالخ اذهو « رسکلا ىوونلا حجر حیجرت ريغ نم نيبجولا ىعفارلا کح الو . ةدئاف رثك أ وهف معأ

 لاق ٠ بصنلا هيف روبشلا ( كل ةمعنلاو ) هلوق ۰ رسكلا داتخا ةفينح ابأ نأو حتفلا راتخالیمفاملا نأ ىرشخزلا

 نبا هلق « كل ةرقّسم ةمعنلاو كل دملا نا ريدقتلاو اف وذحم ريا نوكيو ءادتب الا ىلع عفرلا زوج و : ضايع

 هلل دما لاقي اذهلو « ةمعنلا قلعتم دملا نال كلما درفأو ةمعنلاو دما نرق : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو . یرابنالا

 قيقحتال ركذ هسفنب لقتسم ىنعم وف كلملا امأو « كل الإ ةمعن ال هنال كل الإ دمح ال : لات هنأك امین عم همعن ىلع

 كلملاو هریدقتو « عفرلا ذوحجيو روپشلا ىلع اضيأ بصتلاب ( كلملاو ) هلوق ٠ كالا بحاص هنآل هت ابلك ةمغنلا نأ

 ىرابلا حق ٭ ۳ ج ۰۲ م 1 ٠
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 . توتسا اذإ لب هللا لوسر ناک » رمع نبا نع هريغو عفان نع ةبقع نب یموم ةياور نم لسم دنع عقود ٠ كاذک
 لاس نع یرهزلا قیرط نم ساپللا ف فنصللو . ثيدحلا « كيبل : لاقف لهآ ةفيلحلا ىذ دجسم دنع هتلحاد هب
 هذه ىلع ديزب ال ه هرخآ ىف لاقو . ثيدحلا « كيبل مهلا كيبا : لوقب ادبلم له هب هللا لوسر تمم د هيبأ نع
 ىف ديخلاو كيدعسو كيبل مهلا كيبل ديزيو اذهب لمي رمع ناك : رمع نبا لاق » هجولا اذه نم لس داز « تالكلا
 ركذف امف ديزي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع هدنع اضيأ كلام ةباور ىف ردقلا اذهو « لمعلاو كيلا ءابغ رلاو كيد
 ةيبلت تناک » لاق ةمرخم نب دوسلا قيرط نم ةبيش ىبأ نبا جرخأو « هيبأب كلذ ىف یدتقا رع نبا نأ فرعف « هوحن
 بایحتسا ىلع هب لدتساو « نسحلا لضفلاو ءاهنلا اذ كيلا ان وهمو اب وغم كيبل » دازو عوفرملا لثم ركذف « رع
 ةشئاعو دوعسم ناو رمع نبا ثيدح نم هجرخأ نأ دعب یواحطلا لاق « كلذ ىف لب ىنلا نع درو ام ىلع ةدابزلا
 نم امف دیدی نأ سأب ال : اولاق اموق نأ ريغ « ةيبلتلا هذه ىلع اغيمج نولسلا عمجأ : بركي دعم نب ورع و رباجو
 ٠ ىئاسنلا هجرخأ ىذلا ىني ةريره ىبأ تيد اوجتحاو  یعازوالاو ىروثلاو دمع لوق وهو « بحأ ام هلل ركذلا
 ربع نبا ةدابزبو « كيبل قحلا هلإ كيبل هلو هنا لوسر ةيبلت نم ناك » لاق ماحلاو نابح نبا هحهصو هچام ناو"
 نب ور ثیدح ىف اک سانلا هلع هللا لوسد هيلع ام ىلع دازب نأ یفینب ال اولا نورخآ میفلاخو , ةروكذملا
 ین ال اذکف ةالصلا ىف ريبكتلا مهلع اك مهماع لب اذه سنج نم وه اعم اب اوبل لقي لو وه هلعف مث بركي دعم
 : لوقي الجر عم هنأ هيبأ نع صاقو ىبأ نب دعس نب ساع ثيدح جرخأ مث ٠ هلع امم اثیش كلذ ىف ىدعتي نأ
 هرك دق دعس اذهفالاق . لي هللا لوسر دهع ىلع یلن انک اذکم امو « جراعلا وذل هنأ : لاقف؟ جراعملا اذ كيبل
 نيا نع ديزي نب نمحرلا دبع قي رط نم یاسنلا دنع عقو ام زاوجلا ىلع لدو ٠ ىهبتا ذخأن ةبو ةيبلتلا ىف ةدايزلا
 « رمع نبا و رمع نع مدقت امو « كلذ ريغب ىلي ناك دق هنأ ىلع ةلالد هيفف هرك ذف يب ىنلا ةيبلت نم ناك » لاق دوعسم
 ليوطلا رباج ثيدح ىفو « بونذلا رافغ كيبل » لوق ناك هنأ ديزي نب دوسالا قيرط نم روصنم نب ديعس یودو

 ىذلا اذهب سانلا لهأو » لاق « خلا كيبل مهللا كيبل ديحوتلاب لهأ ءاديبلا ىلع هتقان هب توتسأ ىح د جحلا ةفص ىف
 سانلاو » لاق لسم هنم هجرخآ ىذلا هجولا نم دواد وبأ هجرخأو « هتيبلت مزلو « هنم اًئيش میملع دري ملف « هب نول
 اذو جراملا اذ »" قبببلا ةياود قو : بش مل لوقي الف عمسي قب ىنلاو مالكلا نم هوحنو جداعلا اذ نودي
 ةدايزلاب سأب ال هنأو الع علي وم هتموادمل لضفأ ةعوفرملا ةيبلتلا ىلع راصتقالا نأ ىلع لدي اذهو « لضاوفلا
 ةهاركلا كلام نع ربا ديع نأ کو“ بيق حرص هو روپمبا لوق وهو ۰ اماع مرقأو مهلع اه”درب ل هنوكل

 ةدايزلا هرک هنأ ميدقلا ف ىنعي ىعفاشلا نع قارعلا لهأ کح : دماح وبأ خییشلا لاتو ؛ ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو : لا
 مظعت نم ايش ةيباتلا ىف داز ناف : لاق ىعفاشلا نع ىذمرتلا كحو . بحتسب الو هركي ال لب اوطلغو « عوفرملا ىلع
 هلبق نم داز مع هنع ةيبلتلا ظفح رمع نیا نأ كلذو < رس هنا لوسر ةيبلت ىلع رصتقي نأ “ىلا بحأو 1 ۳ الف هللا
 ديزي نأ قیض الو ؛ بحأ عوفرلا ىلع راصتقالا : لاقف یتفاشلاو ةفبنح ىبأ نيب فالخلا قممبلا بصن و . ةدايز
 لوق ىف دحآ ىلع قيضالو : لاق یعفاشاا نع « ةفرعملا » ف كحو . نسخ داز نإ ةفينح وأ لاقو لاق ٠ املع
 كلذ ىف قرب ینا نع یود ام درفپ نأ یدنع دابتخالا نأ ريغ « هئاعدو هللا مظعت نم هريغو رمع نا نع ءاج ام
 هبسفن لبق نم وه هأشنأ وأ افوقم ءاج ام لوق داتخا اذإو « اعوفرم ءاج ام درفيف « هوجولا لدعأ اذهو . یہا
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 ةلأسملا نم ريختيا مث د هيف لاق هناف دمشنلا ىف ءاعدلا لاح هيبش وهو . عوفرملاب طلتخ ال ىتح هدارفنا ىلع هلاق ىتياب اه
 كحل فنصلا ضرعتي مل : ( ليكن ) . هعضوم ىف كلذ مدقت اک عوفرملا نم خرفپ نأ دعب ىأ « ءاش ام ءانثلاو
 لوق وهو « *یشاپکرتب بهي ال نئدلا نم ةنس املأ لوألا : ةرشع ىلا ابا.صوت نکع ةعبرأ بهاذم اپفو « ةيبلتلا

 دجو هنإ : لاقو ةيعفاشلا نم ةريره ىبأ نبا نع یدروالا هاكح « مد ایکرتب بمب و ةبجاو اناث. او ىعفاشلا

 ىوونلا برغأو < ةفينح ىنأو كلام نع ىباطخلاو ةيكل الا ضعب نع ةمادق نبا هاکحو <« هباع لدب امل ىعفاشال

 ةنونسم جحلا ىف ةيبللا : لاق بالجلا نبا نأ الإ مدنع كلذ فرعي الو مد اهكرتب بحبو ةنس امنأ كلام نع ی

 مل ولو مدلا اهكرتب بجي كلذلو ةبجاو ىهذ الإو جحلا ناكرأ نم تسيل امن ديرب : نيتلا نبا لاقو ؛ ةضورفم ريغ

 . بوجولا لصأ ىلع دئاز ردق اذهو مد اهرارکت كرتب مهدنع بحي هنأ ىبرعلا نبا کحو « بمب | ةبجاو نكت
 ىف همالك ةيكلااملا نم ساش نبا ردص اذهب و قيرطلا ىلع هجو اك جحلاب قاءتي لمف اپماقم موقي نکل ةبجاو الا

 ىف اک ركذلا نم ةيبلتلا ماقم موقي ىذلا لوقلا داز نكل هلثم ةيفنحلا نم « ةیادملا د بحاص ىكحو « هل « رهاوجلا د

 كلذب یونی حبش وأ لله وأ رك نإ : ىأرلا باحصأ لاق رذنملا نبا لاقو « نيعم ظفل بحي ال هنأ نم مههذم

 ناو ةفينح ىبأو ىروألا نع ربا دبع نبا هاكح اهن ودب دقعني ال مارحالا ىف نكر اهنأ اهعب اد . مرح وهف مارحالا

 مدقت ام ةبوقيو « ةالصلل مارحالا ةريبكن ريظن یه :اولاق رهاظلا لهأو ةيعفاشلا نم ىريبزلاو ةيكل الا نم بييح

 : لاق هنع حي دانساب دوصنم نب ديعس هجرخآ ءاطع لوق وهو مارحالا ةقيقح سرع مالسلا دبع نبا ثحب نم
 عفر نم دب ال هنأ دواد نع یوونلا ىكحو « ةمركعو سواطو رمع نبا نع رذنملا نبا هاكحو « جهلا ضرف ةيبلتلا

 ىف فالخلا یتایسو ماع نب كلام وه ( ةيطع ىبأ نع ) هلوق ٠ انكر امنوك لصأ ىلع دئاز ردق اذهو ابن تودلا
 كثيدح فنصملا فدرأو , ىراخيلا خيش الإ نویفوک ةششلاع ىلا دانسالا اذه لاجرو « ةرقبلا ةروس ريسفت ىف همسا

 حيرصتلا لس دنع راج ثيدح ىف نأ مدسقت دقو « كلذ ميدي ناك هنأ ىلع ةلالدلا نم هيف ١| ةئاع ثيدحي سمع نبا
 هدنسم ىف ددسم اباصو هتياورو شعألا نع ىروثلا وهو نايفس عبات ىنعي ( ةيواعم وبأ هعبات ) هلوق . ةمرادلاب

 ىسلايطلا دواد وأ هلصو ( حلا ةبعش لاقد ) هلوق ٠ هنع ماشم نب هللا دبع قيرط نم قزوجلا ابجرخأ كلذكو هنع

 اذهو .« كل كيرش ال هلوق هيف سیل و یلت اعم مث » هيف داز هنأ الإ نايفس ظفل لثم هظفل و ةبعش نع هدنسم ىف

 ىلع لوم وهو « ناظوفحم اميمج ناقيرطلاو شعألا وه هيف ةبعش خيش نايلسو « ةبعش نع ردنغ نع دحأ هجرخأ

 مو امنإ لاقف ةبعش باور ىلع هعبت نمو ىروثلا ةياور « للملا د ىف متاح وبأ حجرو ۰ نيخيش هيف شععالل نأ

 لعأ هللاو . ةقئاع نم هل ةيطع ىبأ عامس نایب قيرطلا هذه تدافأو نجلا نجرلا دبع نبا وه ةمثيخو

 ةبادلا ىلع ب وكر ا دنع لالهإلا لبق ريبكستلاو میبستاود و دیمحتلا تیساپ - ۷

 نا ىضر أ ن e ةبالق ىأ ن ع توا انك دح بیو انت دح ليعامإ * نب ىموم اشو - ۱

 بتا« نيتك نیل ىذب رسما ۳ لا - ةنيدملاب ةعم نحنو - سا رر لع : لاق هنع
۱ 

 ساناا لهأو ةرمجو جم لهآ “أ « ريكو حسو + 3 دي وادی لغد توت قح بکر ۰ ّحبصأ یت قح

 مای ۶ هديب تان دب یب بلا رنو لاق . طب اوُهأ ةيورقلا موب ناك يت يح «اولغ سانلا مآ انمدق الف ء مپ
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Yoجملا باتک  

 سنأ نع لجر نع َبويأ نع اذه مهضعب لاق : لا دبع وبأ لاق . « نيحلمأ نيشبك ةنيدملاب مقل هلا لوسر حذو

 طظ فأ لعتسلا ةباور نم طقس ( لالهإلا لسف ریکشلاو حلاو ديمحتلا باب ) هلوق ۱
 « دارملاو ديمحتلا

 « باكرلا ىف الثم لجرلا عضو لاح ال ةيادلا لع ءاوتسالا دعب ىأ « بوكرلا دنع » هلوقو « ةيبلتلا انه لالهإلاب

 دارأ ليقو « هتوبث عم هركذإ ضرعت نم لق - لالهالا لبق هعم ركذ امو حيبستلا بابحتسا وهو - كلا اذهو

غو حییستلاب یا للي هنأ كلذ هجوو ‹ ةيباتلا نع هريغو ح.بسألاب قتکی هنأ معذ نم ىلع درلا فما
 م هري

متشم وهو سنأ ثيدح فنصلا دروأ مث : یل یح هب فكي
 ةالصلا رصقب قلعتب ام اهم مدقتف « ماكحأ ىلع ل

) هلوق 5 ابی رق نارقلاب قلعتي ام ىتأيسو مارحالاب و
هلالهإ نأ هرهاظ ( بكر مث حبصأ ىتح اهب تاب مث 

 دعي ناك 

ا ىلص علي ىنلا نا » سابع نبا نع ناسح ىنأ قيرط نم لسم دنع نكل ؛ حبصلا ةالص
 اعد مث ةفيلحلا ىذب رظل

 هنا » سف أ نع نسل قيرط نم قاسنلاو  جحلاب لهأ ءاديبلا ىلع هب توتسا الف « هتلحار بكر مث اهرعشأف هتقانب

 مم) هلق ٠ لعأ هقاو ءاديبلا لوأو ةفيلحلا ىذ رخآ ىف امالص هنأب امهنيب عمج و «بكر مث ءاديبلاب رهظلا ىلص لاب

 ( ةيورقلا موي ناك ىتح ) هلق . ىلاعت هقلا ءاش نإ ابيرق «نارقلاو میل باب ه ىف هيلع مالكلا یاب ( ةرمعو جح لهآ

 ( هللا دبع وبآ لاق . نيحلمأ نيشيكة ني دملاب حذو « امابق.هدبب تاندب مک ىنلا رحنو) هلو . ةمات ناكن آل موي مضب

 انه مهلا ضعبلاو ؛ ىنيمشكلا دنع عقو اذکم ( سنأ نع لجر نع بويأ نع اذه : مهضعب لات ) فنصلا وه

ب » ىف هنع ددسم نع فذصلا هجرخآ دقف مهضعب معذ اك ةيلع نب ليعامسا وه سيل
 هذه نودي « ةمئاق ندبلا رحن با

لق ىبأ ركذب حرص نکل بوبأ نع هقيراط نم ليعامسالا هجرخأ دقق « ةملس نب دامح نوكي نأ لمتعو « ةدايزلا
 « ةبا

 باهولا دبع هعبات دقو « ملا هنأ فرعف سنأ نع ةبالق ىنأ نع بوبآ اور نم هلعج دقف ةجح ةقث اضيأ بيهوو

الا ىف یت ایس اک ةءالق ىلأ نع ب وبأ نع نيحامألا نيعيكلا خذ ثيدح ىلع ىنقللا
 ىلاعت هللا ءاش نإ یحاض

 ةا هتلحار هب توتسا نيح لها نم باپ - ۸

 ىنربخأ لاق مرج "نا انربخأ هما وأ شرم - ۲
 ربع نبا نع مفان نع ناسيك نب ”حلاص

 < ةماق هتلحار هب تاون نح هلل ةئنلا <لهأ » لاق امهنع هللا یر

قو ؛ نارقالا نم عفان نع ناسيك نب خاص ةهاورو « ابرق
 « ةطساو هنع اذه یورو  یئک عفان نم خرج نبأ عمس د

 لعأ هلا و هدا دن ةلق ىلع لاد وهو

 لا ليقتسُم لالهإلا ببسإب - ۹
(eoناک» لاق مفا نع بوبآ ان دح ثراولا دبع امدح م وأ لاقو —  

 امنع 21 یضر رع "نا

 ىي م اماق ةلبقلا لتس هب توتشا اذاف « بكر "مث « تلح ف هتلحا رب أ ةفيللا ىذب ةادنلا للص اذإ
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 نأ عزو لتا ةادقلا ىلص اذف « حبصي یتح هب تاب ىو اذ ءاج اذإ یتح « كسب م « مرحلا لب یتح



 ۱۵۵۲-۱۵۵ تدحا
 غ٠

 لسفلا ىف بوبآ نع ليعامسإ هبات . « كلذ لمف هللا لوسر

 1Y4] 6 ۱۰۷۳ ۰۱۵۵4 : ىف هفارطآ - ۱۵۵۳ ثيدحلا ]

نع "نا یضر رعنا ناک» لاق مفان نع می انث دح میب را وبأ داد نب نايل ازم - ۵
 اه

 ادا بکر م ۱ 1 الا دن ناب 7 ار سيل نهذب َنَهْوا ةكم ىلا جورحلا دارآ اذإ

 « لمنی ق یا تير اذكمل : لاف (م مرحأ ةمئاق هتلحار هب توتا

 وبأ لاتو ) هلوق . هحرش ىتأيسو « ةفيلحلا ىذب ةادفلا » لمتسلا داز ( ةلبقلا لبقتسم لالهالا باب ) هلق

 یدودلا سابع قیرط نم « جرختسلا » ىف معن وبأ هلصو دن و « ىعيطقلا ليعامسا ال ورمع نب هللا دبع وه ( رمعم

 « ةادغلا تقوب ح.بصلا لص ىأ ( ةادغلاب ىلص اذا ) هلق . ةياور الب ىراخبلا هركذ : لاقو رمعم ىبأ نع

 ىأ ( اغاق ةلبقلا لبقتسا ) هلق ۰ ءاحلا فيفختب ( تلحرف ) هلق . حبصلا ىأ «ةادغلا ىلص اذإ » یممشکلاو

 « ةا هتاحار ه توتسا اذاف» ظفلب ةعئاثلا ةياورلا ىف عقو دقو ؛ هئقان مامقل مايقلاب هفصو وأ « هتقان ىلع ابوتسم

 سضأ : لات هناك + نيغأتو مدت قايسلا ىف : لاقف ةالصلا ىف ىأ « اما ةلبقلا ليقتسا » هلوق نم ید وادلا میفو

 لصالا ین ام ناک ناو : لاق نيتلا نبا هاکح بكر مث مارحالا ةالص لصف ىأ « امنأق ةلبقلا لیقتسا مث تاحرف هتلحار

 ركذت مل مارحإلا ةالص لب ريخأتلاو ميدقتلا ىوغد ىلا ةجاح الو « یهتنا ةالصلا نم هلاله] برفل هلعلف اظ وفم

 نع رم نب هللا ديبع قيرط نم هحیح ىف ةءاوع وبأو هجام نبا هاود دقو ؛ بوكرلا دعب عقو ام لايقتسالاو انه

 كع دارآ هنأ رهاظا (كسمب مثز هلق ۰ ۰ لهأ اماق هتقان هب توتساو زرغلا ىف هلجر لخدأ اذإ ناک, ظفلب عفان

 ابكرت ال هريغو فاوطلا نم اهريغب لغاشتلا ةيبلتلا نع كاسمالاب دارملاو « دجسملا مرحلاب دارأ هنأكو « ةيبلتلا نع

 ءاطع قيرط نم هحیحص ىف ةميزخ نبا اور اک هفاوط ىف ىلب ال ناكر مع نبا نأو كلذ ىف فالخلا لقت ىأيسو ؛ الصأ

 هوحن جرخأو « «ةورلا و افصلا نيب هفاوط ىضقي ام ها اش ريو « مرحلا لخد اذا ةيبلتلا عدي رمع نبا ناك لاق

 ىف دوهجا قفاويف ىنعي ىنم مرح لاب هدارم نوکی نأ لمع و : ىنامركلا لاق « رمع نیا نع دم نب مساقلا قيرط نم

 <« مرحلا ذأ لعد اذإ د ةيلع نب لیعامسا ةياور ىف هلوق هيلع لكشر نكل ۰ ةبقعلا ةرج یر یتح ةسلتلا رارمتسا

 یذ ىلا لوصولا كاسمالا ةباغ لمجل «یوط اذ ءاج اذا ىح » كلذ دعب هلوقل هرهاظ مرا دارلا نأ ىلوآلاو

 لوأ ىف لعفي ىذلا اهب توصلا عفدو اتیظاومو ةيبلتلا رارکت كرت كاسمالاب دارملا نأ اضيأ رهاظلاو « ىوط

 داو : اهرسكب لبصالا اهديقو اهحتفب و ءاطلا مضإ ( یوط اذ ) هلوق ٠ معأ هاو اسأر ةيبذتلا كرت ال مارحالا

 ضعب ىف نأ ىنامركلا لقنو « نوني ال دقو نونم دوصقم وهو « رهازلا رب مويلا فرعی و ةكم برقب فورعم

 ٠ عضولا مسا نال حيحصلا وه لوالاو : لات لاذلا حتفو رم ريغب ةلمبم ءاحب « ىوط ىذاح اذإ ىتح د تاباورلا

 نع ةيلعنبا ةياور نم قأسو « حييحصلا لوقلا ىلع معزلا قالطإ نم وه ( معذو ) هلو . طقف ىوط ال ىوط وذ

لسغلا ف بوب أ نغ) هلق 5 ةيلع نبا وه ( لیعاسا هعبأ" ) هلوق . « ثدح و » ظفلب بوبآ
 نم نکل هريغو ىأ ( 

 ةيلع نبا انثدح مهاربإ نب بوقعي نع » باوا دعب فاس اک فنصلا اپاس ؛ اب الا هذه نال ةمجزرلا دوصقم ريغ

 « ةيبلثلا نع كسمأ مرحلا ىلدأ لخد اذإ ناك » هلوأو ىلوالا ةصقلا الإ هلك هر د لب لسغلا ىلع هيف رصتقب لو هب



 جملا باتک- مه €

 ینلا نمدلا ركذ ةدايزب ىلوالا ةصقلا ىلع ةرمهتقملا عفان نع حیلف قيرط فذصلا دروأ ةتكنلا هذغو « هلثم قابلاو

 عضوملا كلذ ىف کم ىلا هجوملا مزال نم هنکل ةلبقلا لابقتساب حيرصتلا حيلف ةباور ىف عقي لو ؛ ةبيط ةحار هل تسل

 حیلف ةياور ىلا جاتحا امتإو « دحاو ثيدح امهو ىلوالا ةياورلا ىف لابقتسالاب حرص دقو « ةلبقلا لبقتسي نأ

 هيف سيل هنأو حيلف ثيدح هداربإ ىف هيلع ليعامسالا ضارتغا عفدنی ريرقتلا اذهب . ملعأ هللاو اهتنيب ىتلا ةتكنلا

 حلصب ال بيجا نالو« مهار | ةوعدل ةباجإ ابنال بسانلا وه ةيبلتا ب ةلبقلا لابقتسا : بلبملا لاق « ركذ لابقتسالل

 هل ام بنآجيو « هرعش نع لمقلا كلذب عليل نهدي رمع نبا ناك الو : لاق « هلبقتسي لب هربظ باجلا لوب نأ هل

 مارحالل ةنايص ةبط ةحمار

 یداولا ىف دا اذإ ةيبادا ساپ - ۰

 نا دنع و لاق دهاج نع نوڪ نا نع یدع ی "نا ی دح لاق ىلا 2 رج اش — ۵

 نم ل : سابع نب لاق . رفاك : ينبع نيب بوتکع لاق هلأ اجلا اورك دف« اههنع هلا يضر سابع

 « ىبلي ىداولا ىف ردحنا اذإ هلآ اا ناك یموم امأ : لاق هنکلو

 [ ٩٩۱۳ ۲۳۰۵ : ىف هافرط - ۱۰۰۵ ثيدحلا ]

 ردحنا اذإ هيلا رظنأ ىنأك یموم امآ د سابع نبا ثيدح هيف درو ( یداولا ىف ردحنا اذ] ةيبلتلا باب ) هلو

 ىنأك یسوم امآ و هلوقو . سابلا باتک ىف قایسلا اذه نم مثأب دانسالا اذه ا سو ةصق هيفو « یلی یداولا ىلا

 قآ امنو « جحیس هنأو ىح یسوم نأ ربخ الو رثأ تأي | هنال هتاور ضعب نم مو اذه : بلپلا لاق « هيلا رظننأ

 « یهثنا « ءاحورلا جفب ميرم نبا نلمل ١ رخالا ثيدحلا ىف هلوق هيلع لدبو « ىوارلا ىلع هبتشاف یسبع نع كلذ

 ىدارلا نإ لاقيفأ هيف مهار یکذ ةدايزب روك ذلا دانسالاب سابللا ف أسف ۰ موتلا درج, تاقثل طيلغت وهو

 اطباه ىموم ىلا رظنأ قأك» ظفلب سابع نيا نع ةيلاعلا بأ قيرط نم ثيدحلا لسم جرخأ دقو ؟ هدازف طلغ

 ديفتساو « قدزآلا ىداوب سم امل هلاق « ةيبلتلاب هللا ىلا راؤج هلو ىداولا اذج ارام هینذآ ىف هيعبصإ اعضاو ةينثلا نه

 عرارم تاذ ةيرق مجلابو ملاو ةزءهلا حت جآو ؛ دحاو ليم ةكم نيبو هنيب أ فاخ وهو « ىداولا ةيمسن هنم

 قيقحتلا لهأ فلتخا دقو ؟ سن وب دازف طاغ رخآلا ىوارلا نإ لاقمفأ سن وب ركذ اضيأ ثيدحلا اذه ىفو ‹ كانه

 نأ عنام الف نوقزرب مهر دنع ءایحآ ءايبنآلاو ةقيقحلا ىلع وه لوألا : هجوأ ىلع « رظنأ فأكد هلوق ینعم ىف

 ؛ ىطرقلا لاق ؛ ىلصي هربق ىف اات یسوم ىأر علم هلا سنأ ثيدح نم لسم حيت ىف تبث اک لاحلا اذه ىف اوجخن

 ۱ ركذلا ةنجلا لهأ ماب اک , هب نومزلپ مب ال مهسفنأ ىعاود نم هنو دج 1 نودبعتي مهن ةدايعلا مرا تابخ

 نأ هيجوتلا اذه ماه نکل بالا م مهلا كناحبس امف ماوعد إل ىلاعت هلوقل ءاعدو ركذ ةرخآلا لمع نأ هديؤيو

 ىف ىهف مهداسجأ امأو « ءارسالا ةليل هل تلثم اک ايندلا ىف ب هل تلثم ابلعلف « مبحاورأ ىه هيلا روظنلا نإ لاقي ٠

 ملاوحأ هل تلیم هنأك امن ات . مونلا ف یر اک ةظةيلا ىف ىريف الاثم هحورل هللا لعجم : هريغو رينملا نبا لاق « روبقلا

 ىحولاب زيخأ هنأك اهثلاث . « ىنأك» لاق اذ و « اوبل فيكو اوجح فيكو اودبعت فيك ايندلا ةايحلا ف تناک يا

 ,رکذت ام دنع جح ال اهتع ريخأف هل تمدقت مانم ةيؤر امنأک اهعبار . < هيلا رظنأ ین أكو لاق هب هعطق ةدشلف كلذ نع
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 ف كلذ وجب خرد نم هایت الا ثيداحأ ف قا امل ىدنع دمتعملا وه اذهو ۰ یحو ءاینالا ايؤدو « كلذ

 مهوت ةيشاحلا ىرينملا نا لاق ٠ 3 لاو دیعیب نسا اضيأ هلبق ىذلاو مانملا یف ناک كلذ نوکو ۰ ا ثيداحأ

 امك]و ضرالا ىلا لزن عفر ذنم یمیع نأ تہب مل هلال ىسيعو یسوم نيب قرف ىأف الإو ۰ هنم مو ىرارلل بلبملا
 لدتسا اذهو « هيلا رظنأ ینآک و لاقف ققحناك ناک لزنیس هنأ تبث اب یسیع نأب بلهملا دارآ : تلق . لزنیس هلأ تبث
 ىكحو لوصالا ىف اذک (ردحتا اذا ) هلق . ملعأ هللاو « جحلاب ميم نبا نلهل » هيف ىذلا ةربره ىبأ تیدح بابملا
 هفصو ةنال اذه ذاو اذإ نيب قرف ال ذإ هنم طلغ وهو : لاق هتاور طلغو فل لا تايثإ ركنأ ءاملعلا ضعب نأ ضايغ
 اک طوبما دنع دك أتت اهنأو « نيلسرملا ننس نم ةدوالا نوطب ىف ةيبلتلا نأ ثيدحلا فو . ىضم امف هرادحنا ةلاح
 « ليعامسالا هلاق رم ىغلا رکذب نوع نبا نع ثيدحلا اذه ىور نم دحأ حرص ل : ( هیبنت ) . دومصلا دنع دك أتت

 لعأ هاو مینا ريغ نع الو هسفن لبق نم سابع نبا هلوقي ال كلذ نال دارم هنأ كش الو

 ؟هاسشلاو طلا لوح فيك باپ - ٩
 باحكلا نم رخ :*رطلا لهتساو . روهظلا نم هلك : لالما انالهأو انالبتساو . هب ملکست : لهآ

4 1 

 ؛یبصلا لالمت.ا نم وهو 4 هب هللا ريغل لها امو ل
 يضر شاع نع ريبثزلا نب ةورغ نع باپمش نا نع كلام انثدح هستم نب هللا دبع |شزو - ۰

 نم : بیا لاق "م «ةرمعب الهاف عادلا ةجَح ین "یا عم انج خ » تاق هب یا جوز امنع لا
 نا لو ضنا انأو ةكم تمدقف . امي اهنم "لحي یتح "لحي ال م ةرمعلا مم اب * )میان یده هم ناک

 ىشدو اب لعأو یطتماو كَسأر ىضقنا : لاقف لري ”ىنلا ىلا كلذ تنوکشف « ةوئرللو افلا نيب الو تيبلاب
 هذه : لاقق ترمععا مینا ىلا ركب ىلأ نب نجرا دبع حم إب ینا یناسرآ جا انیضق اف . تلعقف «ةرمقلا |

 افاوط اوفاط من ء اوأح مت قورلو افّصلا نيبو تببلابةرسلاب اولهأ اوناک نيذلا فاطف : تلاق . كنرمح ناکم
 6 ادحاو (ناوط اوفاط امنا ةرمعلاو جا اوم نيذلا امأو 6 یم نم اومجر نأ "لعب ادحاو

 لعتسا باور یناذکم ( حلا هب رلكت لهآ ) هلو ' مرحت فيك ىأ ( ءاسفنلاو ضئاحلا لہ فيك باب ( هلو

 ءىثلا رکذب عقب توصاا عفر نآل توصلا عفر لالهالا لصأ نأ نم هانمدق امل افلاخ اذه سیل و . ىنهيمشكلاو
 ىأ ىصلا لبتساف كاذب توصلا عفر نم هنا ىأ ( یصاا لالمتسا نم وهو هب هللا ريغل لهآ امو) هل . هروهظ دنع
 هنمو < مانصال غذلا دنع هب توصلا عفر ىأ هللا ريغل هب لهأو 3 همأ نطب نم جرخ اذإ حايصلاب هئوص عفر

 :.ضامع لاق ( ةرمعب انلهأف ) هلوق 1 ابلاغ روبظلا كلذ مذال نمو ضرالاب هعقو توص وهو عمدلاو رطملا لالبتسا

 دهاش وهو ( جمل اب لمأد یطدتماو ) هلو ٠ ةمجعلاب و فاقل اب وه ( هلسأر یضقنا لاقف ( هلوق . « نارقلاو

 مالكلا ةيقب قأيسو « تيبلاب ىفوطت ال نأ ريغ جاحلا لفي ام لعفا و » ظفلب ضیا باتک ىف قبس دقو « ةجرل
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 وه لوالاو ءادحاو افاوط » امهریفل و « یناج رج لاو ینمشکلا اذک ( رخآ افاوط اوفاط مث ) هل . اذه دعب هيلع

 ىعفاشلا ناكو « طاشتمالاب مث اهسأر ضقنب اهل هرمأ معلا لهأ ضعب لكشتسا : ىباطخلا لاق « ضايع هلاق باوصلا

 * نإ ليقو . ةصقلا لك اشي ال اذهو : لاق « ةنراق ريصتف جحلا الع لخدتو ةرمعلا عدت نأ اهرمأ هنأ لع هلوأتي

 تناك ليقو . هبجو لعي ال اذهو : لاق « ةرجلا یر اذإ جاحلا هحيبتسي ام حابتسا هکم لد اذإ رمتسملا نأ امهذم
 جاتحنف ةدبلم تناك نإ امس ال جحلاب لبتل لسغلا لجال ناك اهسأر ضقن نوكي نأ لمتحمو : لاق . كلذ ىلا ةرطضم

 هرفضت مث ءىش هنم طقسي ال ىتح قفرب اهعباصأب اهرعش اهحيرست هب دارلا لعلف طاشتمالا امأو « رفضلا ضقت ىلا

 ناك اک

 كم ینا لالهإك كو ءىبلا نمز ىف لهأ نم بسا -۲

 إب "ینلا نع امهنع لا يضر رع "نبا هلا
 هلي ىنلا او هنء "لا يضر راج لاق هاطع لاق رج رج نبا نع نع هاربا "نب ن کلا شرم - ۰۷

 مقر و ۳ ۰
 « ةقارس لو زکذو مارال يقي نأ هن هل ضر ال

 [ ۷۳۱۷ ۰۷۲۳۰ ۰۱۳۵۲ ۰۷۲۵۰ 6۱۷۸۰ 6۱۲۱ ۱۸۷۰ 6۱۵۰۸ : ىف هفارطأ _ ۷ ثيدحلا ]

 تەم لاق نا ياس انثدح دمصلا دبع ان دح ةلذملا اهل كلتا ىلع نب نسحلا اش - ۱:۸

 : لاقف نيلا نم لب "یبلا ىلع هنع نا ضر ىلع مق » لاق هنع لا یضر كلام نب سا نع رفصألا ناو

 جرج نبا نعرکب "نب دم دازو « تالحأل یا یعم نأ الول : لاقف . غم وبلا هب “لها : لاق ؟ تلا ام

 « تنأ اک مارح تکشاو ده : لاق . مولا هب لهأ ام: لق ؟ لع اب تالهأ ام : هي ؛یبلا هل لاق »

 یوم ىبأ نع باهش نب قراط نع سم نب سل نع ناين ان دح فسوب ن ل شم — ۹

 تالهأ تاق ؟ تالهأ ام : لاقف ءاحطبلاب وهو تئ « « نواب موق یه ( ینلا ی ب » لاق هنع للا يضر

 نا" 7 . ةورلاو افصلابو تیبا تناطف ّرمأف . ال : تاق ؟ ید نی كم له : لاق . هب ینا لالهاك

 باتكب ذخأت نإ : لاقف هنع فا یضر هرم مدقف . ىمأر "تل وأ ىف یموق نی ةأرما ؛تبتاف « ؛تالحأ

 لحي مل هناف هي وبلا ةكسب ذخأت نإو ۰ 4 ةرمعلاو جا او أو 3 : [ةرقبلا ٠۹١ ]”هللا لاق « ماقلاب انرمأي هتاف هلل
 3 « دملا و

 ثيذحلا] ٠٠۵۹ یف هفارطأ : ۱۵۹۵ « ۱۷۲٤ ۰ 1۷۹۰ £۳٤1 ۰ ٩۳۹۷ [

 ىلع مارحالا زا كلذ ىلع لو ینا هرفأف ىأ ( ب نلا الهاك لی ینا تەز ىف لهآ نم باب ) هلق ٠
 قاطم امأو « بابا ىثبدح ىف عقو اک هفرعي هنأ قتقحتب نم لعف ىلع الإ هقيلعت زاوج هنم مزاي ال نکل « مامالا

 ةيكلاملا نعو , رويخلا لوق اذهو كلذ نع هنب | هلي هنو كل ءاش امل مرحلا هف رصين مث اج وهف مامالا ىلع مارحالا
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 ىلا ةمجرتلاب راشآ هنال ىراخبلا بهذم هنأكو : ريثملا نبا لاق « نييفوكلا لوق وهو ماهإلا ىلع مارحالا حصي ال
 ىنلا ىلع هالاحأف مارحإلا ةيفيك ىف هيلا نامجرب لصأ امهدنع نكي مل ىسوم ابأو ايلع نال نمزلا كاذب صاع كلذ نأ
 ةراشالا ذخأ هنأكو . ملعأ هللاو كلذ حصي الف مارحالا بتارم تفرعو ماكحألا ترقتسا دقف نالا امأو « بب

 ىف الوصوم هجرخأ ام ىلا ديشب ( لي ىنلا نع امہ هللا ىضر رمع نبا هلاق ) هِلوَق ٠ هب ىلا نمزي هديبقت نم
 مدقف و اثیدح هيف ركذف رمع نبا نع یفزلا هللا دبع نب ركب قيرط نم ىزاغملا باتتكن م « نیلا ىلا ىلع ثعب باب د

 « للرب ىنلا هب لهأ اب تالهأ لاق  كلهأ انعم ناف تللهأ ام مب ىنلا هل لاقف اجاح نیلا نم بلاط ىبأ نب ىلع انيلع
 . رباج ثيدح نم ملسم هنيب اک تاحأو ةرمعلاب تعتم دق تناك ةمطاف نال « كلهأ انعم ناف و هل لاق امن إو « ثيدحلا

 فلخ وبأ وهو ناتاع هيبأ مسا لاقي رفصالا ناورمو « ديعس نب ثراولا دبع نبا وه ( دمصلا دبع انئدح ) هلق
 اذه یوس سنأ نع یراخبلا ىف هل سیلو « ةباحصلا نم امهريغو رع نباو ةريره ىلأ نع اضيأ یورو « یرصبلا

 ملس نع هاور ملعأ ال «دارفالا » ىف ىنطقرادلا لاقو « بيرغ نسح ىذمرللا لاق حیحصاا دارفأ نم وهو ثيدحلا .

 ىلا ىلع ثعب ببس ركذ یزاغملا ىف ىفأيس ( نیلا نم ىلع مدق ) ھلو . ثراولا دبع نب دمصلا دبع ريغ نايح نبا
 نب دمج دازو ) لۇق . ةديرب ثيدح نمو بزاع نب ءاربلا ثيدح نم كلذ نابب و عادولا ةجح لبق كلذ ناو نفلا

 قيرط نه ليعامسالا هلصو دقو رذ ىبأ ةياور ىف قيلعتلا اذه تبث , رباج نع ءاطع نع ىنعي ( جرج نبا نع ركب

 ىزاغملا ىف اضيأ اقلعم قأيسو 6 هب ركب نب دمع نع امهالك ءاجر نب رامع نع هحيم ىف ةناوع وبأو راشب نب دم

 « ثيدحلا نم ةعطق نيعضوملا نم لك ىف روكذملاو « متأ كانه اضيأ مهاربإ نب کم قيراعإ انورةم هجولا اذه نم

 «ةقارس لوق ركذو » کم قيرط ىف هلوقب دارملاو « ماصتعالا باتكىف الوضومو اقلعم ندنسلا نیذچ هثيقب دروأو
 ءاطع نع رخآ هجو نم ةرمعلا باوبأ ىف الوصوم ىتأيسو ءدمالل لب لاق دنالل وأ اذه انماعل انترمعأ » هلاؤس ىأ
 نع) هلق . « ايده انغم ناف كدمأف , لاق هيلا راشلا ر نبا ثيدح ىف ( تنأ اک امارح ثكماو ) هل . رباج نع
 ٠ : باهش نب قراط تعم » راسم نب سيق رع یزاغلا ىف ةينآلا ذياع نإ بوبآ ةباور ىف ( باوش نب قراط
 ألي ینلا ىثعب ) هلق . « یسوم وبأ ىثدح » ةروكذملا بويأ ةياود ىفو « ىرعشألا وه ( ىسوم ىبأ نع) هلق
 ةبعش ةياور ىف داز ( ءاحطبلاب وهو ) هلِوق ۰ یزاغملا باک یف هبيسو كلذ تقو ريرخت یأبس ( نیلا ىوق ىلا
 نا وز ىف ( تلله ام ) هلق . همودق ءادتبا ىف كلذو اهب لزان ىأ خينم « رمتعملا لحي ىتم باب و ىف ةيتألا سيق نع

 لالفاك لالهاب كيبل تلق » ةبعش ةباور ىف ( تلاهآ تلق ) هلق ۰ « تللهأ ام لاق ممن تلق ؟ تججحأ لاقف » ةبعش
 هلوق . «ةورلاو افصااب و تيب اب فط » ةيعش ةياور ىف ( تفطف ساف ) هلق . « تئسحأ لاق « هلي ىنلا

 سيق نم اهنأ قالطالا اذه نم نهذلا ىلا ردابتلاو « سیف نم ةأرما » ةيعش ةياود ىف ( ىوق نم ةأرما تيتأف)
 كلذ نم ىل .رهظو سيق ىنب ءاسن نه ةأرما ذئاع نب بويأ ةياور ىف نكلا ةيسن نيبرعشالا نيبو مهيب سيل و ناليع
 ةؤخإلا نم ىسوم ی ال ناکو , هتوخإ ضعب جوز ةأرملا نأو یرعشالا ىسوم ی دلاو مياس نب سيق سيقب دارملا نأ
 نرلا دبع قيرط نم لسم هجرخأو ؛ كدااب هيف اذك ( ىسأر تلسغ وأ ) هلق . دمو لبق ةدرب وبأو مر وبأ
 ىف ناک ربع مودق نأ هقايس رهاظ ( رمع مدقف ) هلوق . فطعلا واوب « ىسأر تاسغو » ظفلي نايفس نع یدهم نبا
 هلؤق نعپ اضيأ یدرم نب نحرلا دبع قیرط نم لسم هجرخأ دقو « هرصتخا ىراخبلا لب كلذك سیلو ةجحلا كلن

 یرابا عف * ۳ ج ۰ +
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 : لاقف لجر یتءاج ذإ مسولاب مئاقأ اف , رع ةرامإ ورك نأ ةدامإ ىف كاذب سانلا ىتفأ تنکف : ىمأر تلسغو د
 اذه ام نيسمؤملا ريمأ اي.تلق مدق اف » هيفو ةصقلا ركذف « كسنلا نأش ىف نينهؤملا ريمأ ثدحأ ام ىردت ال كن
 اذه نه نيبأ هنکل ةبعش قيرط نه اضيأ فنصملا هرصتخا دقو . هباوج ركذف ؟.« كسنلا نأش ىف تثدحأ ىذلا
 ی نب مهاربإ قيرط نم اضيأ لسلو « ثيدحلا < انذخأ نإ : لاقف ربع ةفالخ تناك ىتح هب ىتفأ تنکف د هظفلو
 نیببت ةياورلا هذه فو . ثيدحلا كابتف ضعیب كديور لجر هل لاقف « ةعتلاب ىتفي ناك هنأ هيبأ نع یرعشالا ىسوم
 ىأ - نهب نیسرمم اولظي نأ تهرك نكلاو هلعف لِي ىنلا نا تلع دق د هلوق یهو عتنلا هرك اباجأل ىتلا لا رمع
 م هركف « قيرط لكب جحلا هفرتلا مدع رمع یر نم ناکو < یہا « مهسوءر راقت جحلا ىف اوحورپ مث. ءاسنلاب
 نه لسم جرخأ دقو . رطفنی مطفي نمو « هب هدهع دعب ند فالخب كلذ ىلا ليملا رمتسپ الل ءاسنلاب مهدبع برق
 لحي هللا نا » ةياور فو ««كترمما متأو مكجحلا متأ هلاف كت رمح نه عجح اولصفا » لاق رمع نأ راج ثيدح
 همنم ىف رمع باوج لصحم (لا هللا باتکپ ذخأت نآ ) هلق . « هللا كرهأ اک ةرمعلاو جا اومتاف « ءاش ام هلوسرا
 غارف ىلا مارحالا رارمتسا ىضتقيف مامتالاب هرمال للحتلا عام ىلع لاد هللا باتنک نآ ةرمما اب للحتلا نم سانلا
 كلذ نع باوجلا نکل « هلع یدحا .غلب ىتح لحي مل هنال كلذ ىلع ةلاد اضيأ مت هللا لوسر ةنس ناو « جملا
 « ىده هعم نكي 1 نمل لالحالا زاوج ىلع لدف « تللحال ئدملا یمم نأ الواود لاق ثيح مب وه هب باجآ ام

 رع اهنع یه ىلا ةعتملا نإ لبق : ىدزاملا لاقو . ةميرذلل ادس هنم عنم هنأ كلذ ىف ربع نع ءاج ام عوم نه نیبآ و
 دارفالا ىف ابيغرت اهنع ىن امن الا لعو <« هماع نم جحلا مث جحلا رهشأ ىف ةرمعلا ليقو « ةرمعلا ىلا جحلا خسف
 سانلا برضي ناك اذهلو خسملا نع یمن هنأ رهاظلا : ضايع لاقو . اب<رحتو اهنالطب دقتعي هنأ ال لضفأ وه ىذلا
 ةمتملا نع ىبن هنأ راتخلاو : ىوونلا لاق « ةنسلا كلتب اصاخ ناك خسفاا نأ هدقتعم ىلع ءانب لس هاود اک اهلع
 مث « همالک نم ربظي اک دارفالا ىف بيغرتلل هيزنتلا ىلع وهو هماع نم جلا مث جملا ربشأ ىف راتعالا یه ىلا ةفورعملا
 نأ نکع و « هدعب ىذلا بابلا ىف نايس اک لضف الا ىف فالتخالا ىننو ةهازك ريغ نم عتملا زاوج ىلع عامجالا دقمنا
 هلوسرل لحي هللا نا » لسم نم ابيرق هيلا ارش ىذلا ثيدحلا ىف هلوةب خسفلا نع ىن اع هنأب لوقي نم كسی
 رخآ فالتخا عم ریضلا مارحاب مارحالا قيلعت زاوج ىلع ةلالد ”ىلعو یموم یآ ةصق قو. لعأ هللاو «ءاش ام
 لاق دقو ىده هعم نكي مل ول لی ىنلا مح هل راصف یده همم نكي مل ىسوم اأ نأ كلذو « للحتلا ىف نيثيدحلا

 ىده همم ناكف ىلع امأو « فیس اك هرمأب هباحصأ هلمف اک ةرمحلا ىلا جحلا تخسفز ىأ « تللحال یدما الولد
 ضایعو ىباطخلا هلوأت:دقو « باوصلا وه اذه : ىوونلا لاق . ًانراق هلم راصو همارج) ىلع ءاقبلاب هرعآ .كلذإف
 هلوقب دارأ هنأكو « لع لعف فلاخي ىسوم ىبأ لمف: لاق هناف ىناطخلا ليوأت:امأف.. ىهتنا نييضرم ريغ نيليوأت
 همم نكي هلال ةرمعلمعب لحي نأ هرأف هب مرحي ام عاونأ نم ىل هنيعيو ىل هنیب اک یا ی ىنلا لالماک تلاهأ
 لاحم لاو « ةرمعلا یا جا خسفب ىآ « ةعتلاب سانلا فأ تكف » هلوقب دارلا : لاقف ضایع ليوأت امأو « یده
 ةرمع هتلعجو جلا تخسف ىأ « تللحال ىدا ىعم نأ الول » هلوق حم اذزفم ناك هِي هنأ امهداقتعا كلذ ىلع امل
 جملا خسف نأ ىلع 2 لا دوپجو : ضايع لاق: . .ىلع فالخب ۰ ىذه همم نكي مل هنآل لاحتلاب یسوم اأ رمآ اذهلف
 باتکلا هيلع لد ام نيب: قیرفتلا رع مالک ر هاظ : ةيشاحلا:ىف نينا نبا لاقو . ىنا ةياحبصلاپ اصاخ ناك ةربعلا ىلا



 ي ا يم ثيدحلا ٩۱۵۹۰ 1۱۹

 نم مهو لاطبا دارآ هلعا هنأب باجأ مث « دخاو ینعم ىلا ناعجرب امهنآ ىضتقي ليوأتلا اذهو « ةنسلا هيلع تلدو

 ناک خسفاا نأو مامتالاب ر هالا لع ناةفاوتم ةنسلاو باتكلا نأ نيف خ خسفلا نم عمم ثرح ةيدلا فلاخ هنأ مو

 وه ام ىلع انراق ناك انلق اذا امأو . یهتنا جا رہشآ ىف حصت I ةيلهاجلا داقتعا لاطبال ةنسلا كلتب اصاخ

 عمتلا باب ,.» ىف عملا ةيفيك ىف ةباحصلا فالتخا نایب قاس لعأ هلا و یووللا زكذ ام دمتعملاف راتخلا حیحما

 یمناشا لوق وهو ءاش ال هفرصي هب مرحا نأو میل مارحالا زاوج ىلع هب لدتساو . ىلاعت ها ءاش نإ « نارقلاو
 بالا ىف یت امس اک هربشآ نیغ ىف دقعنب ال جحلا نأ ىلع ءانب الباق تقولا ناك اذإ ام كلذ لو « ثيدحلا باحسأو

 . هيلي ىذلا

 تفر الف جلا نمف ضرف نف «تامولعم يشأ حلا : [ةرقبلا ۱۹۷ ] یلاعت هللا لوق ب - ۳

 )جاو سانلل تیقاوم ىه لق هالا نع توی ) : [ ةرقبلا ۰]۱۸۹ (جحلا ىف لادج الو قوسف الو

 ةجلكا ىذ نم رشعو ةدعتلا وذو لاوس جا نشأ : امهنع هللا ىضر رم "نا لاقو

 « جلا رشأ ىف الإ ّجحلاب مرحي ال نأ نا نم » امهنع لا عر نتاع هنو
 5 5 ع ۶ و 3 0 5

 نامرك وأ ناسارخ نم مرحي نأ هنع هللا ىضر نايثع ءرکو

 0 ۰ نب حلفآ انئدح یننلا ر کب و وأ دخ لاق راقب نب دم ازم - ۷۰

 3۹ جحا مرد ¢ جا ىلايلو ¢ جمل . 0 رشآ یف لكم ب هللا لوسر حم انجرخ » تلاق اهنع هل "یضد ةشئاع نه

 « لفيف ابل نأ تح ی همم کنم 0000 لاق واسا ىلإ جرح : تلاق . . فرس انأ ريف

 نم "لاجرو بم هللا ءلوسر اًمأف : تلاق . هبامصأ نم اهل كراتلاو اهم ذخالا : : تلاق . الف ید همم ناک ن مو

 بأ أر وفا لوس“ ىلع لخدف : تلاق . ةرملا ىلع اوردقي رف ىذا مهم ناكو و له اوناك یاسا

 ۰ ىلسأ ال : تلق ؟ كنأش امو : لاق . ةرمملا * تنم كبامأل تلوق تعم :”تلف ؟ اتنه اي كيكيي ام : لاقف

 ىف كتح> ىف وكشف « نيياع ب تک آم كياع ها < ينك وا تاون دارا تنأ اهنإ « كاریضب الف : لاق

 .. تییلاب ؛تضفاف نوبت ”تجرخ مث و یتح ھتجح ىف اجر : تلاق . اکر نأ لا

 0 دبع اعدف ¢ ةا ان لو بصما "لز ىتح رخالا لا ىف همم + a : تلاف

 یتح انج رخ تا . ینایت ات یتح اک رظنأ ىلا انه اه ایفا مر من رس لوق مرا نم كتخأب جارخا

 «هباحأ ىف ليحكراب ناف من ”تاقف ا مترف لج : لاقذ تا تلج ي فاوطلا نم تغرفو تفرف اذإ

 ا رضو ارو روب 8 لاقیو « ًاریض ريضب راض نم ريف « ةنيدملا ىلا ابجوتم رف « شان لترا

 تسقاوم یه لق ةلهالا نع كن ولأي هلوقو + جحلا ىف هلوق ىلا تامولعم نهشآ جلا ىلاعت هللا لوق باب )ەلۋ



 جملا باتگ ۔ ۵ ۰

 وأ جحلا رهشأ وأ تامولعم رهشآ جح جلا ىأ ( تامولعم رهشأ جحلا ) هلوق ريدقت : ءاملعلا لاق ( جحلاو سانلل

 رامضإ ريغ ىلع هل نكمي : ىدحاولا لاقو . هماقم هيلا فاضملا مقأو فاضلا فذغ تامولعم رهشآ جملا تقو

 ىف قعإ وبأ خيشلا لاو . مئات ليل ملوقك اپف عقب جحلا نوكل اعاستا جحلا سفن تلعج رهشألا نأ وهو
 عمجأو « هب مارحإلا تقو دارملا نأ ىلع لدف رهشأ ىلا جاتح ال جحلا نال جحلا مارحإ تقو دارلا : « بذهلا »
 نع لقنو كلام لوق وهو املاكب ةئالث ىه له اوفلتخا نكل « لاوش ام وأ ةثالث جحلا رهشأب دارملا نأ ىلع ءاملعلا
 رييزلا نباو سابع ناو رمع نبا لاقف اوفلتخا مث «نیقابلا لوقوهو ثلاثلا ضعب و نارهش وأ « ىعفاشال « ءالمالا د
 ىعفاشلا لاقو « معن : دمحأو ةفينح وبأ لاق ؟ال وأ رحنلا موب لخدب لهو « ةجحلا ىذ نم لايل رشع : نورخآو
 .ذاش وهو هتلبل ىفالو رحنلا موب ىف حصي الو ةجحلا ىذ نم عست : هعابنآ ضعب لاقو ؛ ال : هنع ححصملا روهشاا ىف

 راجو سابع ناو رمع نبا لاقف ؟ بایحتسالا وأ طرشلا ىلع وه له رهشالا هذه رابتعا ىف اضيأ ءاملعلا فلتخاو
 لالدتسا ىأيسو « ىعفاشلا لوق وهو « امف الإ جحلاب مارحالا حصي الف طرش وه : نيمباتلاو ةباحصلا نم مريغو
 حضاوب سيل و ةالصلا مارحإ ىلع سابقلاب و فوقولا ىلع سايقلاب مهضعب لدسا و « بالا اذه ىف كلذل سايع نا

 ولف ةالصلا امأو « ضرفلا ةرمع نع هئزجت ةريع بلقنا هرهشآ ريغ ىف جحلاب مرحأ نم نأ ةيعفاشلا دنع حيحصلا نآل
 ربع نبا لاقو ) هلوق . نيبجو نم افلتخاف املاع ال تقولا لوخد اناظ نوكي نأ طرشب الفن بلقنا تقولا لبق مرخأ

 جا » لاق هنع رانيد نب هقا دبع نع ءاقرو قيرط نم ىنطقرادلاو ىربطلا هلصو (خا جحلا رهشآ : امنع هللا ىضر

 نب هللا ديبع نع ريمت نب هللا دبع قيرط نه قببلا یورو « ةجحلا ىذ نم رتثعو ةدعقلا وذو لاوش « تامولعم رهشآ
 نبا نع دانید نب هللا ديف نع « أطوملا » ىف كلام هاود ام ام و « نايت نادانسالاو هلثم ربع نبا نع عفان نع رع

 ىف زوج هلعلف « عتمتسا دقف جملا لبق - ةجحلا ىذ وأ ةدعقلا ىذ وأ لاوش ب جا رهشآ ىف رمتعا نم » لاق ربع

 ىنطقرادلاو راح لاو ةعزخ نبا هلصو ( حلا سابع نبا لاقو ) هلوق . ملعأ هللاو نيتياورلا نيب امج ةجحلا ىذ قالطإ
 « جملا رهشأ ىف جحلاب مرخي نأ جا ةنس نم ناف « جيم ا ربشأ ىف الإ جحلاب مرح الد لاق هنع سقم نع ام ا قيرط نم
 ٠ «جلل رهشآ ىف الإ جلاب دحأ مرحب نأ حلصي الد لاق سايع نا نرع رخآ هجو نم ر رج نبا هاورو

 ادم مشه انئدح د روصتم نب ديعس هلصو ( نامرک وأ ناسارخ نم مرح نأ هنع هللا ىضر نا هرکو ) هلوق
 عنض امف همال ناثع ىلع مدق الف « ناسارخ نم مرخآ ساغ نب هللا دبع نأ یرسهلا وه نسحلا انربخآ ديبغ نب سنو

 ۰ ناسارخ نم ماع نب هللا دبع مرحأ : لاق ن ریس نبا نع بويأ نع رمعم انربخأ د قازرلا دبع لاقو « هفركو

 دواد قيرط نم « ورم ځیدات » ىف رايس نب دمحأ یورو « ككسن كيلع ناهو توزغ : لاقو همالف ناثع ىلع مدقق

 مرخأف , امرحم اذه ىعضوم نم جرخأ نأ هق ىركش نامج9 : لاق ناسارخماع نب هللا دبع حتف امل » لاق دنه ىلأ نبأ
 نايفس نب بوقعي یورو . اضعب اهضعب ىوقي ديناسأ هذهو . « عنص ام ىلع همال ناثع ىلع مدق الف « روب اسين نه

 نيب نأ هليق ىذلل رثآلا اذه ةسانمو < نايثع ابف لتق ىتلا ةنسلا ىف ناك كلذ نأ قحح] نب دم قي رط نم هخيرات ىف
 الإو « ناثع كلذ هركف جحلا رهشأ ريغ ىف مرحأ نوكي نأ مزاتسيف « جحلا روشأ ةفاسم نم شک أ ةكمو ناسارش
 ىف فنصملا دروآ مث . ینامزلا ال ىناكملا تاقبلا یلعتم نم نوکسف تاقياا لبق مارحالا ةهاركب قاعتي هرهاظف
 !هوق هنم ةمجرتلا دهاشو « هدعب ىذلا بابلا ق یفوتسم هيلع مالكلا قأيسو . ارم ةصق ىف ةشئاع ثيدخ بابلا



 1:۳۱ ۱۵۱۳ - ۱۵1۱ ثيدحلا
ا سس ی سو سس تر

 
 کک

وپشم ناك كلذ نأ ىلع لدي هلك اذه ناف « جحلا مرحو جا الو جحلا رمش فی هقا لوسد عم انجرخ د
 ار

 حض یورو « هتالاحو هتنكمأو هتنمزآ ىأ ءارلاو ةلمبملا ءاحلا مضي « جملا مرحو د هيف هلوقو ۰ امولعم مهدنع

 بروتلا نكست دقو تنونلاو ءاملا حتفب «هاتنه اي د هلوقو « جملا تاعونع ىأ ةمرح عج وهو ءارلا
 شم امدعب -

خآ ىف ءا دازت دقو نه اي رکذبل ءادنلا یف لوقت همساب .ءركذي ال ءىش نع ةياننك ةنك اس ءاه اهرمخآو
 تكمل هر

 فا مهضمب لاقو « ةانثم تن كلذ عميمج ىف دازتو ءانه اب لوقتف نونلا ىف ةكرحلا عبشت ناو « ةنه اب لوقتف

 ضیا نع تنك : نيذملا نبا لاق « تضاح انآ نع ةيانک « ىلصأ ال تلق » هلوقو « ةبدتلا ىف امبك هر خآ ىف ءاهلاو

أ ةالصلا نامرحب ضيحلا نع نينكي نيلكف تانمؤملا امتانب ىف كلذ رثأ ىبظ دقو . اهم ابدآ هب صاخلا کیا
 ريغ و

فخن و داضلا "سكب « كريضي الف » ىن مشكلا ةياور ىف « كرضي الف » هلوقو . كلذ
 لوقو « ريضلا نم ةيناتحتلا فی

اور ىف ءاكرظنأ یناف » هلوقو 1 ىنم مايأ عباد وه « ىناثلا رفللا د
 هلوقو « ةانثم ةدايزب « اکرظتنآ د ىنيسشكلا ةي

 هب علل لوالا فذحو فاوطلا نم تغرفو راهتعالا نم ىأ « تغرف اذا ىتح د

 ىذه همم نكي ل نمل جحلا_خسفو جلاب دارفإلاو نارقلاو عتمتلا باپ - ۳[

 ۶۵ م . رو 14 7 ۳ 8 2 0 ۳

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دوسالا نع مهاربإ نع روصنم نع ريرج انث دح ناع اشو - 10۱

 قاس نكي مل نم يو قبلا رمأف « تييبلاب اوت امت الف « جما أ الا یر الو اب یا عم انجرح »

 « "تضخ : اهنع لا ضر ةشئاع تلاق . نللخأف َنقْسَي إ هواسينو یاد قاس نكي م نم لغ « ل نأ ىدا

 . ج انأ عجرأو ةَحو ةر سنا مجرب هللا ةلوسر اي : تلاق بلا ليل تناك انف . تیبا أ رق

 دووم "مث « ةرمش ىلهأف مسنتلا ىلإ كيخأ مم ىبهذاف : لاق . ال : تلق ؟ ةكم انشق یلیل تط امو : لاق

 تلق : تلاق ؟ رحنلا موب تام وأ « واع ی : لاق . مهتسباح "الإ ىنارأ ام : ةيفص تلاق . اذكو اذك

 طه انأو ةكم نمدی زهر بای: اهن هل ضر ئام تاق . یر« أب ال: لاق . لب
 + امنا طين وهو يس ناز( ءاهط

 ۶ oو ١  ۳هل ۶ ۶ ۱ 2

 نع لفون نب نم رلا دبع نب لح دوسالا ىبأ نع لا انربخأ ف سوب ن هللا دبع شو - ۲
 ۳ e ۱ 5 5 5 2 و

 نم انف « عادولا ةجح ماع الكي هلل لوسر حم انْجّرخ » تلاق اهنأ اهنع لا ىضر شاع نع ريبزلا نب ةورع

 له نم امأف . ”جحلاب لك هللا ةلوسر "لهأو « جلب نم انمو « رغ و ةجعلهأ نب مو« ریش له

 « حل موب ناك تح اولحي | ةرمعلاو جحلا مه وأ طب

 ا 5 ے2 و و لپ و ۲

 نب ناو نع نيسح نب "ىلع نع کا نع ةبعش انئدح ردنغ انث دح راشب نب دمع شرم - ۱و۳

 له « ىلع آر الف « امن مت نأو ةمتلا نع يهني ناثعو « امهنع هللا "يضر ًايلعو َنامع تادهش » لاق کا



 جلا باتك 6 ۱ 1۲
 « دحآ لوتت ياب ئنلا ةتس عدا تنکام : لاق « ةبحو ةرتعب هلی : أمهم

 [ ۱۵۱۹ : ىف هفرط ب ۱۸۱۳ ثيدحلا ]

 ڈا یر سابع نا ا ا دا ان دح یهو انت دح ليعامسإ ن یموم اش ̀ — 6

 ۰ ارس مرا نولمحيو' 2 ضرألا ىف روجفلا رف نم حلا يشأ ىف ةرمعلا نأ نوري اوناك» لاق امهنع

 هباحصأو و ىنلا 7 مدق : رمتها نمل ةرمغلا ر و لا افعو « ربا اب اذإ : نولوقبو
 ؟ لا ای هلا لوسر اپ : اولقف مدنع تلذ مظامتف « ةر اهوامج نأ مرمآف « جلب نلوم بار ةحيبم
 هل لح: لاف

 نع باپش نب قراط نع رس نب. سبق نع ةيعش ان لمح ید انن دح یا ن دغ اشو - ۰

 « لحلاب هَرمأت« وكم ینلا ىلع تم لق » لاق هنع لا ىضر یموُم یب

 ۱ نا نم عنف نغ كلام انربخأ فو ”نب هلا دبع انثدحو . كلام تدح لاق ليعامسإ اشو - ۰

 لخت لو ةرممب الت سان ناش ام « ا لوسر اي » ت تا اب هلك “ینا جوز مهنع قا يضر ةصنخ نع رک
 » رغ تح لجأ الف « بده تذل و « ىمأر تالبل ىفإ : لاق ؟ كنرم ع نم تن

 [ ۰۹۱1 « 4۳۹۸ 6۱۷۲۰ « ۱3۹۷ : ىف هفارطآ - ۱۰۱0 ثيدحلا ]

 یابن تم » لاق ؟يجضلا نارع نب رمل ةرج وبأ انبخآ ةبعش انثدح "مدآ شرم = ۷
 ةرحو رور حج : : یل ”لوقي الجر نأك مانلا ىف ہت تیآرف « ربا امهنع نا یفر سابع نبا افا
 ةبعش لاق . یلام ن مهسا لمجاف ىدنع أ : ىل لاقف . بدكم ى لا 6 : 00 ,ا تربخأف « هلق
 ر یا ايز : لاقف ؟ ل : تلق

 i :ىف هفرط ۱۵۱۷ ثيدحلا ]
 ةئالثب ةيورتلا لبق انلخدف « ةرمعب ةكم اهتمت * 'تمذق : لاق باش وبأ اند مي وأ اش بس ۸ 5

 دو مچ
 /رباج یندح » لاقف هيتفتشأ مع ىلع هت اخدف « ةيكم كتحح نآلا راض : کم لهأ نم سان یل لاق ما

 اولحأ SS مري اهلا ع 3 هنأ اهنع هللا یضر هللا دبع "نا

 لو ترابا لاق ۲ لب هد ایت فک: از قوا
 « اولمتف . هیت املا لبي یتح مارح یم لحي ال نر هوس رت يذلا لعب ناش يذلا تقع



 r} ۱ ۱۵1۱-۱۵۹۹ فید ا

 .e ۾ ۱ ۱ فا 1 3 .a س

 وزب ديعس نع ةر نب و ره نع بش نع ومالا دم نب جاج ان دح رس ۵ ةيبتق شو - ٩
 نع یهنت نأ "الا دیرت ام :*ىلع لاقف « ةمتلا ىف نافتسب اهو امنع "لا یضر نامعو یلع فاتخا » لاق بیسلا 0 hk ۹ ۳ 4 iat eal Vale ی

 6 يج امزب لهأ "لع كلذ یأر الف . كلو ؛یبلا لمف رمأ

 راتعالا هنأ فورملافمتلا امآ ( ىده هعم نكي | نا جحلا خسفو جحلاب دارفالاو نارقلاو عملا باب ) هل

 اف جحلا ىلا ةرمعلاب عت نف إل ىلاعت هللا لاق ةنسلا كلت ىف جحلاب لالهإلاو ةرمعلا كلت نم للحتلا مث جحلا رپشآ يف
 نأ ءاملعلا نيب فالخ ال : لا دبع نبا لاق « اضيأ نارقلا ىلع فلسلا فرع ىف نا قاطيو ( ىدملا نم رسيقسا

 عتتملا نمو : لاق ؛ جحلا لبق جحلا روشأ ىف راهتمالا ةنأ €( جحلا لا ةرمعلاب عبتم نف إل لامت هلوقب دارملا عقلا

 اماو . ىهننا ةرمعلا ىلا اضيأ'جحلا خسف عتقلا نمو « هدلب نم رخآلا كسنلا رفس طوقسب متن هنال نارقلا اضيأ

 لالمالا هئروصو « هريغو ضايع هلاق اک ةغللا يح نم أطخ وهو فلالاب «نارقالا» رذ ىبأ ةءاود ف عقوف نارقلا

 فلت اذهو هسكع وأ جملا املع لخدب مث ةرمعلاب لالهالا وأ . هزاوج ىف فالخ ال !ذهو « اعم ةرمعلاو جحلاب

 دعب رامتعالاو «هزيحي نم دنع اضيأ هرهشأ ريغ ىفو عملا دنع هرپشآ ىف هدحو جحلاب لالهالاف دارفالا امأو . هيف
 هذاوج ىفو اعتمتم نيصيف ةرمع لمعب هنم للحتي مث جحلاب مارحإلاف جملا خسف امأو . ءاش نمل جحلا لامعأ نم غارفلا

 نوکی نأ لمتحيو «لا عملا ةيعورشم باب ةمجرتلا ريدقت ناف « هتزاجإ فنصلا فرصت رهاظو « رخآ فالتخا

 لوألا : ثيداحأ ةعبس بابلا ف فنصملا دروأ مث . هزي هنأ ىلع ةلالد هيف نوكي الف حلا عقلا كح باب دقت
 . هيف اوجرخ ىذلا تقولا نایب هلبق بالا ىف مدقت ( ملي ىنلا عم انجرخ ) هلو ٠ نيهجو نم ةشئاع ثيدح

 مماقلا قيرط نم لسمو « جحلاب نيلبم » فیس اک امنع ةورع نع دوسالا بالو « ( جحلا هنأ الإ ىرن الو ) هلوق

 الوأ اوناك ةباحصلا نم اهريغ عم ةشئاع نأ هرهاظو ۾ جحلاب انيبل » هجولا اذه نم هلو « جا الا ركذن ال ه اهنع

 لهأ نم انمو < ةرعو جح لهأ نم مو « ةزمعب لهأ نم انفو انه اهنع ةورع ةياور ىف نكل 4 ج اب نيمرح

 ال] نوفرعي ال اوجرفن جحلا رپشآ ىف راتعالا كرت نم هتودممي اوناک ام ترکذ اہنآ ىلع لوألا لمحیف « جحلاب
 « جحلا دعب راهتعالا باب ه ىف ىف أيسو « جحلا ربشآ ىف راتعالا مل زوجو مارحالا هوجو قلب ىنلا مل نيب مث « جحلا

 « لملف جحب لهي نأ بحأ نمو « لملف ةرمعب “لب نأ بحأ نم : لاقف » ابنع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم
 دروآ ةتكنا هذهلو « جحب لپلف ءاش نمو « ةرمعب لملف ءاش نم : لاقف د ةورع نع باپش نا قيرط نم دمحالو

 نيب عملا ىلا راشأف « دوجفلا أ رم جحلا رهشآ ىف ةزمعلا نوري اونک » سابع نبا ثيدح بالا ىف فنصملا
 قيرط نم یزاضلا نم عادولا ةجح ىفو ةرمعلا باوبآ ىف ىقأيسف اهسفن ةشئاع امأو , كلذ ىف ةشئاع نع فلتخا ام
 نم ضيم ا باتكىف قبسو « ةرمعب لهأ نرم تنكو » تلاق ثيدحلا اذه ءانثأ ىف اهن هيبأ نع ةورع نب ماشه

 هريغو ىضاقلا ليعامسأ ىعداف « ايده قسأ مو د ىرهزلا نع رخآ هجو نم دمحأ دا, ةورع نع هوحن باهش نبا قيزط
 لوق نأب بقعتو ادرفم جحلاب تلهأ انآ اهنع ةوزعو مساقلاو دوسالا ةياور باوصلا نأو ةورع نم طلغ اذه نأ
 الالمإ ىف احيرص سيلف « جحلا الا ىر ال » اهنع هريغو دوسالا لوق امأو « حرص ةرمعب تلهأ امنإ اهنع ةورع

 فاحصلا هللا دبع نب راج هقناو دقو « امدح سانلا لعأ رهو ءورع طیلفت ريغ نم مدت ام میت عم اف درفم جګ



 جلاب ةشئاع تلمآ : لاقي نأ اضيأ عما ىف لمتح و « ةشئاع نع دهاجو سواط هاور اذكو « هنع مس هجرخآ اک
 اوخسفي نأ هباحصأ لِي ىنلا سآ مث د هعبت نمو دوسألا ثيدح لزني اذه لعو « ةباحصلا نم اهريغ لمف اک ادرفم
 یهو ةكم تلخد امل مث » ةورع ثيدح لزنتي اذه ىلعو « ةعتمت» تراصف اوماص ام ةشئاع تلعفف ةرمعلا ىلا جحلا
 . ملعأ هقاو كلذ ىف فالتخالا نم ىئأيس ام ىلع « جحلاب مرحت نأ اهرمأ ضيحلا لجال فاوطلا ىلع ردقت لف ضئاح
 ىذلا ماعلا نم « انفوطت » اطوق نأ هب نيبت هناف « فطأ ملف » هدعب اهوقل اهريغ ىأ (تيبلاب انفوطت انمدق الف) هلوق
 وه اذهو « ةرمعا لمعب جم لا نم ىأ ( لحي نأ ىدحلا قاس نكي مل نم هب ىنلا مأف ) هلوق < صاخلا هب ديرأ
 نم اپعام نکل نونم مو ىأ ( نللحأف ) هل ۱ یدهلا ىأ (نتسی | هؤاسنو ) هلو . هب مجرتملا جا خسف

 وك, اهل لات ملي ىنلا نأ و تكب امنآو كلذ نایب هلبق باباا ىف ىضم دقو ؛ کم ملوخد ةلبل تضاح ام وك للحتا .
 « جع عجرأو ةرمعو جحب سانلا مجد, » تلاق اذو اجیح امترمع لعجت نأ اه مآ هلم هنأ هرماظف « كجح ىف

 : رلا دبع نبا لاق « اثيدح الو اميدق ةورع ثيدح ىلع لمعلا سیل : كلام لاقو « معنتلا نم كلذ لجال امرعأف
 هزاوج ىف فلتخا و . ةباحصلل عقو هناف ةرمع جلا لعج فالخب اجح ابلمج و ةرمماا ضفر ىف لمعلا هيلع سيل دب.
 للحتا کرتا ىأ « كنرمع یضفرا » هلوق ىنعم نوكي نأ لاتحاب كلذ نع ءاملعلا نم ةعامج باجأ نكمل مهدعب نم
 امنإو « املاعأ نعىأ « ةرمعلا نع کسأو » سل ةياور ىف هلوق هديؤي و « ةنراق ريصتف جحلا اهیاع لخدآ و اهم
 دعیتساو «نيئمؤملا تاپمآ نم اهريغا عقو اک لضفأ لمعلاب ةرمما دارف] نأ اهداقتعال « جحب عجرأو » ةشناع تلاق
 لوق ىوقب اذهو « دحأ هجرخأ ءةرمع ابم» سيل ةجح انأ عجرأو » اع ءاطع ةياور ىف اهل وقل ليوأتلا اذه
 ىفو « كترمع ىعد » ةمدقتلا ةياورلا ىف اهو ةب كلذ ىف اوكسمتو « ةدرفم تجحو ةرمعلا تكرت ةدئاء نإ نييفوكلا
 فوات نأ لبق تضاخل ةعتم» ةرمعلاب تلهأ اذإ ةأرال نأ ىلع هب اولدتساو . كلذ وحنو « كترمع ىضفدا ه ةياور
 كلذ ىف لاكشالل عفارلاو « فعض ابنع ءاطع ةياور ىف نكس « ةشّناع تلعف اک ادرفم جلاب لمتو ةرمعلا كرت نأ
 لهأ : لب ینا امل لاقف تضاح فرسب تناك اذا ىتح « ةرمعب تلهأ ةشاع نا و رباج ثيدح نم لس هاور ام
 ىنإ هللا لوسر اب : تأاق ؛ كترمعو كجح نم تللح دق : لاقن تعسو ةبعكلاب تفاط تربط اذا ینح « ڄم اب

 اش لاقف » ابنع سواط قيرط نم ملسلو « معنتلا نم اهرمعأف لاق « تججح ىتح تيبلاب فطأ مل أ یسفن ىف دجأ
 « كنترمعو كجح نم تللح دق » هلوقل ةئراق تناكامنأ ىف حرص اذبف « كترعو كجم كعسي كفاوط : مینا
 ناكو » ملل ةياور ىف عقو دقو . ةزمتعم تاخد ال تيبلاب فطن مل اهنوكلا اهل ابييطت معنتلا نم اه رعآ او
 ةصق ىف ام لغو جحلا رخاوأ ىف ةيفص ةصق ىلع مالكلا قّأیسو « هيلع اهعبات ءىثلا تبوم اذإ المس الجد وقلي ینا
 یپمشکل ةياور ىف ( ةجح انأ عجرأو ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا ةرمعلا با وبأ ىف دئاوفلا نم ةشئاع رامتعا
 ( منا موي ناك ىتح اولحي مل ةرمعلاو جا عمج وأ جحلاب لهأ نم امأف ) ةيناثلا قيرطلا ىف هلوق . « ةجحب ىل عجدأو ه
 نع ) هلوق : فاشلا ثيدحلا . هجولا وهو ءاف ةدايزب « اول ملف د ظفلب عادولا ةجح ىف تأيسو « انه هيف اذك
 تدهش ) هلو . نيدياعلا نیز وه نيسحلا نب لعو « ینو هيقفلا ارخصم ةدح ومل او ةانثملاب ةبيتع نبا وه( محلا

 ةعتملا نع ىبني ناثعو ) هلوق . نافسعب ناك كلذ نأ بیسلا نب ديعس قیرط نم بابلا رخآ ىف یتایس ( ايلعو ناع
 نأ ىلا ديرت ام ىلع لاقف » بيسملا نب ديعس ةياور ىف ( ىلع ىأد الف ) ةرمعلاو جحلا نيب ىأ ( امینی عمجب نار

 جملا باتك ۲۵ )€



(o ۱۰۹۹ - ۱۰۹۱ ثيدحلا 

 اذه نم لسم داز « ءانثتسالا فرح « ىهنت نأ الإ , ینبم کلا ةياور ىفو « هب هللا لوسر هلمف سآ نع يت

 نوکت نأ لمتح , امهنيب عمجي نأو د هلوقو « كعدأ نأ عيطتسأ ال ىلإ : لاق . كنع انعد : ناثع لافف , هجولا

 فاسلا نأ مدقت ام ىلع وهو ايريسفت افطع نوكي نأ لمتحيو ؛ اعم نارقأاو منتقل نع یه نوكيف ةفطاع واولا

 امهنيب عمحي نأ دارملا نوكيف نيترم رفسل اب بصنلا كرتب حتمتب نداقلا نأ هبجوو « اعم نارقلا ىلع نوقلطی اوناك

 نع ةلمرح نب نمحرلا دبع قيرط نم قاسنا هاور دقو « جحلا ىلع ةرمعلا مدقتب ةدحاو ةنس ىف امل اعاقيإ وأ انارق

 : ىلع هل لاقف « نايثع مهني ملف ةرمعلاب هب اأو ىلع یلف » هيف دازو « عقلا نع نايثع ى » ظفلب بیسلا نب ديعس

 لسم داز « امیج امہب ىلي مب هللا لوسر تەم ١ رخآ هجو نم هلو « لب : لاق ؟ مت ړل هللا لوسر عمست ملأ

 ةيضقاا ةرهع ىلا راشأ هلعا : ىوونلا لاق « نيفئاغ انك انكلو « لجأ » لاق ناهثع نع قيقش نب هللا دبع قب رط نم

 ثيدحلا ىور دقف «ةذاش ةءباور یه : تلق . اهدحو ةرع ناك ام ] عم" ةقيقح ةنسلا كلت ىف نكي مل نکل « عبس ةنس

 عادولا ةجح ىف ناك اإ عمتلاو « كلذ الوقي ملف قيقش نب هللا دبع نم لأ امهو بیسلا نب ديعسو كىلا نب ناورم

 نم ىأ « نیفئاخ ه هلوق : ىطرقلا لاتو « سانلا نوكي ام نءآ انيك » نيحيحصلا ىف هنع تبث اک دوعسم نا لاق دقو

 نأ لمتحيو . هدعب نخب ال نكلو نسح حج وهو « لاق اذك « مت نا رجأ نم منع درفآ نم رجأ نوكي نأ

 ةرمعلا عنم شيرق داقتعا عفد عادولا ةجح ىف ةرمعلا ىلا 97 خسف لي هرايتخا ىف لصالا نأ ىلا راشأ نایثع نوكي

 كانو «.جحلا رهشأ نم وهو ةدعقاا ىذ ىف ناك ةرمعلاب مهمارحإ نال ةيبيدحلاب كلذ ءادتب ناکو « جحلا رهشأ ىف

 ىلا لوصولا نع مودبص نوكرشملا ناکو « نيكرشملا نيب و منيب لاتقلا عوقو نم ىأ « نیفتاخ مهن وك قالطإ حصي
 « اضيأ ةدهقلا ىذ ىف ةيضقلا ةرمع تءاج م جحلا رهشأ ىف تعقو ةرع لوأ تناكو < ممت ربع نم !والحتف تيبلا

 فابنلا داز ( خلا عدال تنك ام ) هلوق . ةرمعلا ىلا جا خسفب مرآ ىتح هيف ةغل ابملاب كلذ دمك أت مقلب دارآ مث

 دئاوفلا نم للعو ناثع ةصق فو . < عدأ تنيك ام : لاقف ؟ هلءفت تنأو سانلا ىهنأ ینا رت: ناثع لاةف » ليعامسإلاو

 ةمحانم مقل كلذ ىلع یوق نا هةية ىف مثريغو دومالا ةالو ةرظانهو < هرابظاو معلا نم هديع ام ماعلا ةعاشإ

 نارقلاو عتقلا نأ هيلع فخي مل ناثع نال صنلا نم طابنتسالا زاوجو « لوقلا عم لعفلاب نايبلاو « نیبلسلا

 عاشأف مرحلا ىلع ىبنلا هريغ لمح نأ ىلع یثخ نكل « رمعل عقر اک لضفالاب لمعیل اع یمن امن ]و « ناذئاج

 لهأ قافتا ةلأس اليلد منشا ىف نايثع ثيدح بجاحلا نا ركذ : ( هيت ٠) روجأم درتجم امهنم لکو « كلذ زاوج

 مث : ىوغبلا لاق « ةعتلا نع ین ناک ناهثع نأ حيحصلا قو : لاقف لوالا رصملا لهأ فالتخا دەب یاثلا رصملا

 عاجإلا رقتسي ملف جحلا لبق جملا رهشأ ىف رامنعالا هب دارملا ناك نإ ةعتلا نع نامثع یه نأب بقعتو . اعامجإ راص

 هارو مث « هيف نوفا اخي ةلب الا نآل كلذ ىف ةرمعلا ىلا جملا خسف هب دارملا ناك نژ و « هيف نوفل اخي ةيفنحلا نآل هيلع

 قاس نأ دعب ىوغبلا ظفلو « هب كسقلا حصي الف ىهنلا نع عجر ناهثع نأب ةرعشم ةقب اسلا ىئاسنلا ةياور نأ كلذ

 ىلع هلمخ دعب ةمئآلا هيلع تقفتاو « زاوجلا ىلع ةباحصلا شك آو ىلع فالخ اذه : « ةنسلا حرش » ىف نايثع ثيدح

 ناك اذإو « هنم لضفأ دارفالا نأ ىري ناك ۱؛]و هلطبي ناکام ناثع نأ رهاظلاو « دوبعملا عتقلا نع ىن ناثع نأ

 ادهتجم مزايال دهتجلا نأ هيفو ٠ لأ هللاو قاب لضفأ ةئالثلارومآلا ىأ ىف فالخلا ناف كلذ ىلع ةعالا قفتت لف كلذك

 « هجح » ةظفل هنم طقس هلملو « انيديأب قلا خسنلا ىف انكه : قالوب ةعبط يف (۱)

 ىرابلا حف ۰۳۳ جهه سم



 جملا باقک ۰ 1۳۹

 نبا نع : كلاثلا ثيدحلا . لعأ هللاو كاذ ذا مامالا نایثع نوک عم كلذ "ىلع ىلع ناثع راکنا مدعل هدیلقتب رخآ

 قيرط نم نابح نبالو . ةيلهاجلا لهأ دارلاو ۰ نودقتعي ىأ هلوأ حتفب ( ةرمعلا نأ نوري اوناك) لاق سابع

 «كرشلا لهأ مأ كاذب عطقيل الإ ةجحلا ىذ ىف ةشئاع علي هللا لوسر رمعأ ام هاو » لاق سابع نبا نع ىرخأ

 رجا نم ) هلوق ۰ نيلئاقلا نييعت اذهب فرعف هوحن رکذف « نولوقی اوناك مهيد ناد نمو شیرق نم ىلا اذه ناف

 غسیج ىف وه اذک ( رفص مرحلا نواسج و) هلق ۰ لصأ ريغ نع ةذوخ ألا ةلطابلا مناك نم اذه ( روجفلا
 هتءارق نم دم ال اهفذح ریدقت ىلع نکل و , فل الاب بتکی نأ ىغبني ناك : یوونلا لاق « نیحبحصلا نم لوصالا

 هباتک نم مزلي الف فلأ رینب بوصنلا ةباتاك ةيعيبرلا ةللا نع روپشلاو ینعب « فالخ الب فورضم هل ابوصنم
 ةديبع وأ ناك کا » ىف نكل هيف فالخلا نن ىلا ضايع هقبسو . فلاب أرقيف فرصي ال نأ فلأ ريغب

 نأب ىزيرطملا هرسفو . ةعاسلاو ةفرعملا : لاق ؟ امه اف ناتلع عمت ىح فرصلا منتع ال هنإ : هل ليقف هفرصب ال
 لقنو 4 ةديبع بال ةيوق ةجح اذه سابع نبا ثيدحو . ىه ةثئؤم ةعاسلاو تاعاس ةنمزالا نأ ةعاسلابهدارم
 ءیسنلا نع دابخالا دارملا ءاملعلا لاق : ىوونلا لاقف كلذ مهامج امأو . فلالاب « ارفصد اسم حمص ىف نأ میضعب

 الل رفص سفن ىلا مرحلا رحت نورخؤيو هنولحيو ارفص مرحلا نومسي اوناكف ةيلهاجلا ىف هنولعفي !وناک یذلا

 ىف هللا میلاضف ۰ ضعب ىلع مهضعب ةراغلاو ةلئاقملا نم هوداتعا ام امف مهلع قيضيف ةمرحم ربشأ ةثالث مهلع ىلاوتت

 حتفب ( بدلا أرب اذا نولوقيو ) هلوق ٠ ةبآلا < اورفك ن يذلا هب لضي رفكلا ىف ةدابز ءىننلا امنا ) لاقف كلذ
 ۰ جلا نم میفآرصنا دعب رب ناك هناف رفسلا ةقشمو أملع لما نم لبالا روپظب لصح ناکام ىأ ةدحولاو ةلمبملا

 دواد أ ناس ىفو . روكذملا بدلا رثأ لمتحيو « اهريس ىف اهريغو لبالا رثأ سردنا ىأ ( رثالا افعو ) هلوقو
 هجوو « عجسلا ةدارال ءارلا ةنك اس أرقت ظافلالا هذهو « لاحرلاب قلح ینلا لبالا ربو رثكىأ ءربولا افعو د

 ًآرفص مرحلا اواعج امل مهنأ - مرحلا كاذکو جا رهشأ نم سيل هنوكع م - رفص خالسناب راتعالا زا وج قلعت

 اواعجو ةيعبتلا قيرط ىلع جملا رسشأب هوقحلأ هخالسنا دنع الإ مولبإ ريد ارو بلاغلا ىف مهدالبب نورقتسی الو
 رپشلا ةيمست امأو : جحلا رهشأ ريف ىف مدع ةرمعلاو « رفص لصألا ىف وه ىنلا مرحلا نهش راهتعالا ربشأ لوأ

 .ليقو « عاملا نم ةيلاح ىأ ًآرفص مهزانم نوكرتيف ضعب ىلع موضعب هيف نوريغي اوناك مهنأ اهاصأ ةبؤر لاقف ارفص
 « بيهو نع ليعامسا نب ىسوم ةياور نم لوصالا ىف اذك ( ب ىنلا مدق ) هلوق . اباهأ نم مهنكامأ رافصال

 « هجولا وهو ءاف ةدايزب « مدقف » ظفلب بيهو نع مهاربإ نب لسم نع « ةيلهاجلا مايأ » ىف فئصملا هجرخأ دقو

 . بيهو نع امهالك جاجملا نب مهار قيرط نم ىلبيعامسالاو دسأ نب زب قيرط نم سم هجرخأ اذكر

 « جلاب نوبلي مو » جاجحلا نب مهاربإ ةاود ىف ( جحلاب نيلم ) هلوق . دحالا موب ىأ ( ةعبار ةحيبص ) هلوق
 نم مزلي ال هنأب انراق ناك لاق نم باجأو « ادرفم لَو ىنلا جح ناک لاق نم هب جتحاو « نيلبم هلوقأ ةرسفم یهو
 هن ودقتعب اوناک امل یآ ( مدنع كلذ ظاعتف ةرمع اهولعج نأ ) هلق ٠ ةرمعلا هيلع لخدأ نوكي ال نأ جحلاب هلالهإ

 نیل جحا نأ نوفرعي اوناك مهنأك ( لحلا ىأ ) هل . « مدنع كلذ كف , جاجحلا نب مهار ةياود قو « الوأ
 ىواحطلا ةياور ىف عقوو . دحاو للحت الإ امل سيل ةرمعلا نال « هلك لحلا نوللحتي مهنأ مل نيبف كلذ نايب اودادأف
 « لحلاب نمف هيلي ینلا ىلع تمدق » ىسوم بأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . « هلك لیلا : لاق ؟ لف لحلا ىأ د
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 . تافل الا ىلع « لحلاب همأف « ىن شكلا عقوو . بایب لبق احورشم أمان مدقت دقو « ارصتخم هدروآ اذكه

 ةماور ىف عقي مل ثيدحلا « ةرمعب اولح سانلا ناش ام هللا لوسر اب تلاق اهنا د ةصفح ثيدح : سماخلا ثيدحلا
 اواح فيك لكشتساو « مهضعب اهفذحو مهضعب اه ركذ كلام باحصأ نأ ربلا دبع نبأ رکذو « ةرمعب » هلوق سم
 ةعرسل اس ناك ةرمعب مممارحإ نإ ىأ ةرمعب اوت دارلا نأ باوجلاو « كترمع نم لحت ملو امل وق عم ةرمعب
 ةلعلا لعج هنال ٠ هنم غرفب و جحلاب لحي یتح ةرمعلا لمع نم للحت ال ىدهلا قاس نم نأ ىلع هب لدتساو « مملح

 رحتي ىتح لحي ال هنأ ريخأو « بالا ثيداحأ عباس رباج ثيدح ىف عقو اذكو « ىدهأ هنوك همارحإ ىلع هئاقب ىف
 مل نم أف » بابلا ثيدح لوأ ةشئاع ثيدح ىف هلوق هديؤيو « امهقفاو نمو دمحأو ةفيثح ىبأ لوق وهو ىدهلا
 ىف ببسلا نأب كلذ نع ةيمفاشلاو ةيكل املا ضعب باجأو « ةرفاضتم كلذب ثيداحألاو « لحب نأ ىدحلا قاس نکی
 : ءايلعلا ضعب لاقو . ادرفم ناک هجح نإ لوقب هنال هيلع لكشم وهو « جحلا ىلع اهلخدأ هنوك ةرمعلا نم هللحت مدع
 ىدملا قوسب للحتلا مدع للع ةنوك هيلع لكشتسا هب لاق نإ هنال « لاصفن | ثيدحلا اذه نع ادرفم ناك لاق نمل سيل
 نم تنأ لحت مو » هلوق ىف كلام مهوت لا هريغو لیصالا حنجو ؛ هدنع انراق ناك نم ىلع عنتم ال لاحتلا مدع نل
 ظفاح ةدايز اهنأب هدارفنا یلست ريدقت ىلع ربلا دبع نبا هبقعتو « هريغ ةصفح ثيدح ىف دحأ هلقي مل هناو « كترمع
 ا عفان بامصأ ظافح كلذ عم امهو ربع نب هللا ديبعو بويأ هعبان دقف « درفني مل هنأ ىلع « اهوبق بجيف
 ةبقع نب یموم ةياور نم ىراخبلاو جرج نبا ةياور نم راسم هجرخأ دقو « ملسم دنع رمع نب هللا ديبع ةياودو
 الف : نيخيشلا دنع رمع نب هللا ديبع ةياور ىف عقوو « اهنودب عقان نغ مهتالا ةزمح ىلأ نب بيعش اور نم قهبلاو
 الف < رحني ىتح جا نم الو ةرمعلا نم لح ال نراقلا نال كلام ةياور هذه ىفابنت الو « جحلا نم لحأ یتح لحأ
 لح ىتح د وه هلوقو « كترمع نم لحت لو » ةصفح لوق نال « بس ا اعتمتم ناك ھی ناب كسم نأ هيف ةجح

 اهدحأ : ةبوجأب « كترمع نم لحت ملو » هلوق نع ادرفم ناك لاق نم باجآ و . ان راق ناك هنأ ىف رهاظ « ملا نم
 ىرمأ نم تلبقتسا ول » هلوق ليلدب « ةدحاو ةينب موعم ةتأدتبا ىذلا كمارح] نم تنأ لحت مو هانعم ىعفاشثلا هلاق
 دقو اولاق « كباحصأ ترمأ اک ةرمعب كجح نم لحت ملو هانعم ليقو « ةرمع اهتلعجلو ىدملا تقس ام تريدتسا ام
 ةرمعب تنأ لحت مو ريدقتلاو « هللا مأب ىأ ( هللا سآ نم هن وظف ) لجو زع هلوقک ءابلا نعم « نم م ینا
 قخي الو ؟ كت رع نم اضيأ تن أ لحت ملل تل اقف همآب هباحصأ لمف اكةرمعب هجح خسف هنأ تنظ ليقو « كمارح] نم
 ىلع ةرمعلا لخدأ هنأ ىنممب انراق ناك مق هنأ تاياورلا هب عمتجت ینلاو . فسعتلا نم تاليوأتلا هذه ضعب ىف ام
 لقو » اعوفرم ربع ثيدح مدقت دقو« اعم ةرمعلاو جحلاب مرحأ لهأ ام لوأ هنأ ال ء ادرفم هب "لهآ نأ دعب جحلا
 «ةرعو جح نيب عمج » نيصح نب نارمع ثيدح نم مسلو « ةريعو يحب لهأ مث, سنأ ثيدحو « ةجح ىف ةرمع
 دحالو « هلثم ىلع ثيدح نم ىئاسنللو « تارقو قدهلا تقس فا » اغوفرم ءاربلا ثيدح نم یاسنااو دواد فالو
 «ةرمعلاو جا نيب مچ ہةحلط نأ ثيدح نم هلو « عادولا ةجح ف ترق رب ىنلا نأ » ةقارس ثيدح نم
 قبلا باچأ و« © هلم اعوفرم مال وأ ىبأ نبا ثيدح نم رازبلاو ةداتق ىنأو ديعس أ كثيدح نم ینطقرادلل و
 سنآ نع ةبالق ىبأ ةياور نأ برح نب ناملس نع لقنف ادرفم ناك ب هنإ لاق نمل ةرصن اهريغو ثيداحالا هذه نع
 ناب هبقعت مث « ةرمعلاو جحلا نيب عج قب هنأ هنع ىور نم ةياور نم تبثأ , امیج ام نوخرصي مهم هنأ د
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 لعب ب ینا عمس هلملف لاق « هسفن سنأ ىلع هيف فالتخالاف « كلذك سنآ نع هوور ظافحلا نم هريغو ةداتق
 لو » اهلوق ىنعم نأ ىعفاشلا نع لقت ام ةصفح ثيدح نع باجأو « هسفن نع لهأ هنأ نظف نارقل اب لمي فيكهريغ

 ىداولا اذه ىف ىلص ه ظفلب هوور ةعامج نأب ربع ثیدح نعو « مدقت اک كمارحإ نم ىأ « كترع نه تنأ لحن

 ىنلل ارمأ ال نارقلا ىف انذإ نوكمف « ةجح ىف ةرع لقو » هاور نه اددع رك. ءالؤهو : لاق « ةجح ىف ةرع لاقد

 لب ها » یرخاألا هتءاور لیلدب نارقلا ىف هال هنذ] كلذب دارلا نأب ناربع ثيدح نعو « هسفن لاح ىف هلل

 ثيدح نعو « كلذ ىف هنذإ كلذ لكب هدارم ناف « عتع مب هنا ١ ىرخالا هتياورو « رشعاا ىف هلهأ ضعب :ريعأ
 ظفل امف سيلو لسم هجرخأ اک رباجو بابلا اذه ىف مدقت اك ينمي سنأ اهاور دقو ىلع ةصق ىف هقاس هنأب ءاربلا
 امل رق ىتلا یوس اثالث رمتعا دق مقلب ىنلا نأ رمع نبا لع دقل د تلاق ةشئاع نع دهاجم ثيدح جرخأو « تن رقو »
 ظفلب دماج نغ روصنم هاور دقو , اذ دهاجم نع قع) وبأ درفت قبلا لاتو دواد وب هجرخآ « هتجح یف

 فلتخا هنأ ىلا راشأ مث « ةرمعلا باوبأ ىف یایس اك ىنعي ظوفحلا وه اذه لاقو « طق بجر ىف رمتعا ام تلاقف د

 نا » رباچ ثیدح یور مث  ءاربلا نع قححإ ىبأ نع ايركز لاقو اذکم هنع ةيواعم نب يهز هاورف قحس] بأ ىلع هيف

 هال هلعأ هنأ ىراخيلا نع حر « جاه ام دعب ىعي « ةربع ابعم نرق ةجحو رجا نأ لبق نيتجح جح قلي ىنلا

 ىروثلا نع ظوفحلاو « ءىثلا ىف مهي امير ديزو « هنع هيبأ نع رفعج نع ىروثلا نع بابحلا نباديز ةباور نم

 نع دهاجب ثيدح وحن سابع نبا ثيدح ىور مث , اصلاخ جحلاب لمآ علي ىنلا نأ رباج نع فورعلاو « لسرم
 ةنييع نبا هاورو « سابع نبا نع ةمركع نع دانید نب ورمع نع هلصوب درفت هنإ لاقو راطعلا دوادب هلعأو ةشئاع

 ۱ هيلع کناف اعم ةرمعلاو جحلاب لهآ هنأ دبعم نب یصلا ثيدح یود مث ۰ سابع نبا کذب مل هاسرأف وربع نع

 نآل نارقلا زاوج ىلع لدن ةنأب هنع باجأ و  ةصق هفو ناسلا ف وهو تیدبلنا « كيبن ةنسل تیده » ربع هل لاقف

 إب ىنلا نأ هدقتعن ىذلا باوصلا : ىووالا لاقو . فسعتلا نم ةبوجألا هذه ىف ام خم الو ان راق نکا ىنا
 رمتعي ال ىذلا دارفالا نم لضفأ نارقلا نأ كش الو « جملا دعب ةنسلا كلت ىف رمتمي مل هلي هنأ هدب وي و ؛ انراق ناک

 اميدق امأ : اثيدحو امردق تباث فالخلاو لاق اذك« نارقلا نم لضفأ هدحو جحلا نأ دحأ لقني ملو اندنع هتنس ىف

 هجرخأ هوحن دوعسم نبا نعو «ارفس امهنم لكل اومشنت نأ مكترعو ميل مآ نإ » لاق هنأ رمع نع تباثلاف
 « ةنسلا كلت ىف رمتعي مل ولو دارفالا حيجرتب ىلوتااو نيسح یضاقلا حرص دقف اثیدح امأو « هريغو ةبيش ىبأ نبا

 ايعسو ادحاو افاوط فوطي نراقلا نأ“ ىلع ىنبم ىعفاشلا نيبو اننيب فالخلا : ةيفنحا نم ةيادملا بحاص لاقو

 . الع رثك  ةنوکل لطفا پف نيرعسو نيفاوط فوطي نراقلا نأ اندنع نو « لضفأ دارفإلا نإ لاق اذهبف ادحاو

 سآ ام هيلا فاضآ وار لک نأب كلذ نع باوجلاو < امرحم هب لِي ىنلا ناك امف ةياورلا تفلتخا : ىباطخلا لاقو

 ىف هيف لوقلا ىعفاشلا طسب دقو « ةيصفاشلاو ةيكلاملا دنع روپشلا وه اذهو < جحلا درفآ ناك هنأب حجر مث « اءاسنا هب

 وهو كلذب كلا هيلع لزفف هب موی ام رظنتي اقلطم امارح] مرحأ ب هنأ حجرو هريغو « ثيدحلا فالتخا »

 « لضفالا كرت ىلع ةبظاوملا مم نظي الو هبلع اوبظاو نيدشارلا ءافاخلا نأب اضيأ دارفإلا اوحجرو < افصاا ىلع

 « زاوجلا نايبل ىلع هلعف ىح امبنيب عمجاو عملا ةيهارك مبنع لقت دقو « دارفإلا هرک هنآ مهنم دحأ نع لقني مل هنأبو

 دقو ناربچ مد نارقلا مد نأ ىلع ىنبني اذهو . يبتنا نارقلاو عتملا فالخب مامجإلاب مد هيف بحي ال دارفإلا نأبو
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 هنم لک وب هنالو . همأقم مایصلا مات ال صقن مد ناک ولو « ةيضالاك باوئو لضف مد هنإ لاق و نارقلا حجر نم هعنم

 دقف وه همارح) امأو : دازو ىباطخلا لاق ام وحن ضایع لاقو . یواحطا هلاق ءازجلا مدک هنم لكؤي ال صقنلا مدو

 الولو » هلوقب حرص هنال هب سآ هانعف اعتمتم یور نم ةباور امآ و « ادرفم ناك هنأ, ةححصلا تاءاورلا ترفاضت

 لخدأ هنال هلاوحآ رخآ نع رابخ] وبف نارقلا ىور نم ةياور امأو . للحتي مل هنأ حصف « تالحال ىدملا ىعم نأ

 ادق هيلا قبس دقو « دمتعلا وه عملا اذهو . ىنا «ةجح ىف ةرمع لق » هل ليقو ىداولا ىلا ءاج امل جحلا ىلع ةرمعلا

 هلصحم و « هركذ لوطي اضااب اديب# ىربطلا با هدمو ايفاش انايب « عادولا ةجح ه ىف مزح نبا هنيبو رذنملا نبا
 ء هبات هب مآ ام دارأ عملا هنع ىور نم لكو « لام لا لوأ ىف هب لهأ ام ىلع لمح دارفالا هنع ىور نم لك نأ

 ةدايز هعم نأ اهنم : رومأب نارقلا یور نم باور حچربو « هما هيلع رقتسا ام دارآ نارقلا هنع یور نم لکو "

 هنع یور نم رهشأف : كلذ ىف هيلع فلتخا عتملاو دارفالا یور نم نأبو « هريغو دارفالا ىور رم ىلع لع

 لهأ مث ةرمعلاب أدب قلي هنأ هنع تبث دقو رع ناو < مدقت اک هتجح عمار متعا هنأ امنع تدل دقو ةشئاع دارفالا

 ‹ اضيأ یاسر كلذ لمف قلي ىنا نأ ثدح مث ةرمعو جح نيب عمج هنأ تبثو « ىدح لا باوبأ ىف یأیس اک جلب

 هن أبو « هيف مماع فلتخ مل ةياحبصلا نم ةعامج هنع نارقلا یورو . اضيأ هتجح عم رمتعا هنإ هلوق مدقت دقو راجو

 حصو « تن رق » لاق هنأ هنع حص لب ۰ تعم الو تدرفآ لاق هنأ هظفا نم هنع لقنلا تاياورلا نم “یش ىف عقب مل

 فسعتب الإ ليوأتلا هثيدح لمتح ال نارقلا هنع ىور نم ناف اضيأو « تلاحال ىدملا ىعم نأ الول » لاق هنأ هنع

 هنع ءاج دارفإلا هسنع ءاج نم نأ هديؤيو « ضراعتلا تنيو لاحلا لوأ ىلع لو هناف دارفإلا ىور نم فالخب
 هاج نم نأ هدب ویو « نيكسنلا دحاو رفس ىلع راصتقالا ىلع لومي 6 هنع یود نمو « مدقت اک نارقلا ةروص
 ىدخن] هذهو جحلا عییمج لمع محأ یتح هترمع نم لحي مل هنأ لع اوقفتا منال نارقلا ةروصب هفصو هفصو امل عتملا هنع
 عتالا و دارفالا قياور فالف دایچ دين انساب اب احح رشع ةعضب نع تءاج نارقلا ةباور ناف اضيأو ؛ نارقلأ روص

 عقلا نمو دا رفإلا نم لضفأ نا رقلا نوكي نأ كلذ یضتقمو « ان راق ناكهنأ ىلا ريصملاو كلذ نع كلا عفر ىضتقي اذهو

 یزلا ةيعفاشلا نم هراتخاو هيوهار نب قو ةفينح وأو ىدوثلا لاق هب و نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعاج لوق وهو

 ان راق ناك للي 3 هرايتخا ف ىوونلا عم ثڪ و یبسا ندا ین نيرخ الا نمو ىذورملا قع وأو رذيملا ناو

 ىف داععالا زاوج نانبل ةرمعلا هيلع لخدأ مث + الوأ دارفالا راتخا هب هنأ ىلا ادنئمم لضفأ كلذ عم دارفإلا أد

 . نأ هفالكدب بقعتي ام صخلمو < ا ثلاث ىف اک روجفلا رجلأ نم هن ودقتمب اوناک مهنوكل جحلا رپش
 ةرمعو امف كيبلا نع دص ىلا ةيبيدحلا ةرهع ةدعقلا ىذ ىف ام لكب کک

 ىنتكال هفالخ لضفألا نأ عم طقف زاوجلا نايب هتجح عم هراتعاب دارأ ناكولو « ةنارعجلا ةرمعو اهدعب ىنا ةيضقلا

 مت نأ ىلا مهدعب نمو نيعناثلاو ةباحصلا نم ةعامج بهذو . ةرمعلا ىلا موجح اوخسفي نأ هباحصأ هرمأب كلذ ىف
 لبنح نب دحأ لوق وهو « لفألا الإ ىنمتي الو « تلاحال ىدا 90 لاقف هان لب هنوکل لضفآ
 هللا هراتخا ام لضفالاف الإ و هتقفأ وم تاوف ىلع مهن رحل هباحصأ بولقلابیبطت هانم امنإ هنأب بيجأو « هنع روپشلا ىف

 نغ اهئازجإ ىف فاتخم ةرمع یهف اهدعب رعتعا نإ درفي ینلا نأي عقلا حج رتب : ةمادق نبا لاقو . هيلع یمتساو هل

 ججد نم لاتو « نارقلا هیلب و دارفإلا ىلع عملا حجرتيف فالح الب ة جم ىهف عملا ةرمغ فالخم مالسالا ةجح



n ۳۰ 
 نأ ءالعلا ضعب نع ضایع ىكحو « اممم لضفأ نوکیف فالخ الب ةلزم هترمعو عتمنلا نم قشأ وه : نارقلا

 ىف عتمتلاو نأ رقلا فسو ىلأ نعو 08 هحیخگ ىف ةع زخ نبا فرصت ىطتقم وهو ءاوس لضفلا ىف ثالثلا روص)ا ۱

 مل نمد مقلم ىنلا لمف قفاويل هل لضفأ نارقلاف یدما قاس نم : دمحأ نعو « دارفالا نم لضفأ امهو ءاوس لضفلا

 هدلب نم هترمعأ “یشن نأ دارأ نمو هعابتأ ضعب داز « هباحأ هب رمأو هانام قفاویل هل لضفأ مت دما اف ىدملا قس

 لضفأ دارفإلا لاق نف <« ةحيحصلا تیداحالا ةقفاو« ابمشأو بهاذملا لدعأ اذهو : ا دارفالاف ارم

 الو صقن ريغ نم فترمع هند *یزجتا و ارجآ ظعأ ن بف ةقشم رثك نیکسنلل نب رفس لابعأ نال لزنتی اذه ىلعف

 نابح نباو ىواحطلاك انراق ناك هنأ ىلع هتقفاوم عم رخآ طم ىلع تیداحالا نيب عمج نم ءابلعلا نمو . فالتخا
 ثيدح لئاقلا اذه دنتسمو « ةيورتلا موي جملا املع لخدأ نأ ىلا !منم لاحتي مل مث ةرمعپ الو لهآ ليقف اهديغو
 رمع نبا راكنإ اني ال اذهو « جحلاب لهآ مث ةر رمعلاب هلي هللا لوسد أدبف » ظفلب ىدحلا باوبأ ىف ىتآلا رمع نبا

 هراكن] لع نوكي نأ لامتحال یزاغلا نم عادولا ةجح ىف أيس اک ةرمعلاو اب لهأ هلي هنأ لقن هنوک سنأ ىلع
 دب للي هنأب هه زج نکلا ر الا ىلع نيكسنلا دحأ لخدأ هنأ هدنء فورعملا الو اعم امه لهأ هنأ لقن هنوک

 نأ ۷ كلذ ىلع رمتسا مث ادرفم اب الوآ لهأ لیتو ۰ حوجم وهف تیداحالا رثك أ هيلع ال فلا ةرمعلاب
 ىف هركذ ام ةروكذملا هتريع نم للحتلا نم هعنمو < 0 ةرعع هواعجيف مهجح أوخسفي نأب هباصأ مآ
 مزاتسي اذهو « اعيج امهنم للحت ىح جملا اهلع لخدأ نأ ىلا ارمتعم رمتساف ىدملا قوس نم هريغو بابلا ثيدح

 رمتساو ادرفم جحلاب لمأ هب هنإ ليقو . ىلوأ لوألا عملا نكلا لمع وهو « ارخآو الوأ جحلاب اا
 نم نأ ىل رهظي ىذلاو.. ا رب قا ةئساا كلت ىف رمتعپ لو ین« هنم للحت نأ ىلا هيلع
 لخدأ مث ادرفم جحلاب لهأ نوكي نأ نني د الو « لاحلا لوأ ىف اعيج ام لهأ نوكي نأ ىف ةباحصلا نم ناز لا ركنأ

 فیعضتلا راهظ] و « لحن مل ىأ ىلوالا ماللا ركب ( للحت /د) هژوق . لعأ هللاو مدقت ا نالوقلا عمتجيف ةرمعلا هيد

 “ىش هيف لم نأ وهو « ديبلتلا نایب مدقت دقو « یسأر رعش ىأ ةدحوملا ديدشتب ( تدبا ) هلوق ۰ ةفورعم ةغل

 . عباسلا ثيدحلا ىف هيلع مالكلا ی ای (رحنأ ىح لحأ الف) هلوق . مرحبلل كلذ بابحتسا هنم ذخؤيو ‹ هب قصتلیا

 ىف كلذ ناكو « مهئاسأ ىلع فقأ مل ( سان ین ىاهنف تعم ) هلوق . ءارلاو مجاب ( ةرج وبأ ) هلوق : سداسلا ثيدحلا

 نع متاح ىبأ نبا لقن و « راج نعو هنع ریپزلا ىلأ ثيدح نم لسم هاور اک ةعتلا نع یہ ناکو ريبزلا نا نمز

 . رصحلا كلذب صاصتخا ال روا لاقو « مهاربإو ةمقلع هقفاوو ‹ رصحملا الا مت یر ال ناک هنآ رييزلا نبا
 ها اف سابع نا تيتأف » ةبعش نع ديف ل ل ۰ قرع ىلع رمتسآ نأ ىأ ( یمأف ) هلوق

 رضنلا ةباود ىف ( ةلبقتم ةرعد ) هلو ٠ «ىانم ىف تآ ىناتأف تمنف تيبلا ىلا تقلطنا مث ٠ « ام یرمأف كلذ نغ

 ریست مدقت دقو « ةلبفتم ةرمع هذه ىأ فوذ# أدتبم ريخ وهو « ةلبقتم ةعتم » یدحا باوبأ ف أس اک ةبعش نع
 ىأ بصنلا هيف زوج و « ةئس هذه ىأ فوذح ًادتبم ربح وه ( مساقلا ىبأ ةنس لاقف ) هلوق ٠ جحلا لئاوأ ىف روببلا

 ا .اقلا ىفأ .ةئس.« زيك أ هللأ : لاقف » رضنلا ةباور یو « صاصتخالا ىلع وأ مس املا ىلأ ةئس تقفاو

 نم امہ كل لعجأو ىدنع مقأ ) سابع نبا ىأ ( ىف لاق مث ) هلوق . یاس هللا ءاش نإ كانه ابله مالكا اب

 لجال ىأ ایر لاق ) بیس نع همبفتسا یآ ؟ ( لو ) ةرمج ىبال ىنمي ( تلقف ةبعش لاق ) ابيصن ىأ ( لام



 1۳ ۱۰۱۱-۱۵1۹ ثيدحلا

 ايؤرلاب سائئتسالاو « قحلا هتقفاوم ملاعلا حرفو ۰ هرسي ام ءرلا ريخأ نم مارک هنم ذخژیو . ةدوكذملا ايؤرلا
 ىلع هیبنتلاو « ةرهاظلا ةلدالاب لمعلاو « ةرسملا دنع ريبكشلاو « ملاعلا ىلع ايؤرلا ضرعو « ىعرشثلا لیادلا ةقفاومل

 ربك الا زه ( باهش وبأ انئدح ) هلوق : عباسلا ثيدحلا . لیلدلا قفاوملا هنم حجارلاب لمعيل معلا لهأ فالتخا
 « اهتقشم ةلقل باوثلا ةلياق ىنعي <« ةيكم كتجح د ىنييمشكلا ةباور ىف ( ايكم كجح ) هلق ۰ عفان نب ىموم همساو
 . تاقيملا نم مارحإلا لضف كنوفيف ابنم ك٠ لهأ ”ىشني اک ةكم نم كجح "یئذت كنا هانعم : لاطب نبا لاقو

 ةندب عمج لادلا ناكسإو ةدحوملا مضب ( هعم ندبلا قاس موب ) هلوق ٠ حاب بأ نبا ىأ ( ءاطع ىلع تلخدف ) هلوق

 ۰ « ىدم ا قاس ماعد ظفاب هيف یراخبلا خيش معن ىلأ نع ريم نبا نع لس هاور دقو 5 عادولا ةجح ىف كلذو

 ( اورصقو) هلوق .یعسلاو فاوطا اب ابنم اوللحتو ةرمع كجح اولعجا ىأ ( للا كمارحإ نم اولحأ مه لاقف ) هلوق
 ۱ طقف مايأ ةعب رأ ةنورتلا موي نيبو ملوخد نيب نال قلحلا رخأف جحلاب لملق دعب نول مبنال كلذب ميمأ ام

 « نيعتمتم اوريصتف اهنم اولاحتت ةرمع اپ مئلهأ ىلا ةدرفملا ةجحلا اولعجا ىأ ( ةعتم ام متمدت ىلا اولعجاو ) هلوق

 سم دنع ءاطع نع ناملس ىبأ نب كلملا دبع ةياور ىف عقوو . ةرهاظ امبنيب ةقالعلاو ازاجم ةعتم ةرمعلا ىلع قلطأف
 . ملسم دنع ليوطلا را ىف رباج ع رقابلا ةياور ىف هوحنو « ةرمع اهلعجنو لحن نأ انرمأ ةكم انمدق ايلف »

 هباصصأ بولق بییطآ نم مالسلا هيلع هيلع ناکام هيف ( لا ىدحلا تقس ىنأ الولف « کت مآ ام اولعفا لاقف ) هلوق

 مرح ام ىنم لحي ال ىنعملاو « مارح ءىش ىأ لحي ءاح زسكب ( مارح ىنم لع ال ) هلو ۰ مهنع هلحو مهب هفطلتو
 لعافلاو هلوأ مضب لحي أرقيف اذه ىلعو ةياوعفلا ىلع بصنلاب « امارح ىنم لحي ال » لس ةياور ىف عقوو « ىلع

 ۰ ىن موي رح اذإ ىأ ۰ هلع ىدملا غلبي ىح امارح ایش ىنم كلذ وحنو تکلاا لوط لحب ال هريدقت فوذ۶

 ةصفح ثيدح مدقت دقو « رحنلا موب هيده حني ىح هترمع نم للحتي ال ايده قاسف ستعا نه نأ ىلع هب لدتساو

 لحي الف ىدهأف ةرمعب مرحأ نم د ظفلب اهنع ةورع نع ىرهزلا نع ليقع قيرط نم ةشئاع ثيدح ىتأيو « هوحن
 رحني ىتح لحي الو جحلاب لبلف ىدهأو ةرمعب مرحأ نمو هانعم نأ ىلع ةيعفاشااو ةيكل املا كلذ لوأتو « رح ىتح

 ( هثا دبع وبأ لاق ) هلق ٠ قيفوتلا هللابو ةروك ذاا ثيداخألا رهاظ فالخ هناف : تلق . هيف ام ینخم الو ؛ هيده

 لاق « ثيدحلا اذه الإ اعوفرم اثيدح وري مل ىأ ( اذه الإ دنسم ثيدح هل سيل باش وبأ ) لوق . فنصملا وه
 ححصی نم ةفصب افوصوم ناك اذا : تلق . لعلا لوصأ نم الصأ هثيدح لعجي ال اذکم ناک نم لوقي هنأك : ىاطلغم

 ديقم .هنأب هريغ باجأ دقو ؛ قالطإلا رهاظ ىلع لوم ىاطلغم مالك مث . هيلع عبوت دق هلأ عم كلذ هرضي مل هثيدح

 دم نب رفعج قيرط نم هقايسب لسم درفنا ىذلا ليوطلا رباج ثيدح نم فرط اذه هثیدح ناف ءاطع نع ةياورلاب

 لاق ثيح ليوطلا ثيدحلا ىف سيل ةردعلا نم لاحتلا ةفصل نابي ةدايز فرطلا اذه ىفو « رباج نع هيبأ نغ ىلع نبا

 «جاب اولهأو ةيورلا موب ىلا الالح اوميقأ مث اورصقو ةورملاو افصلا نيب و تيبلا فاوطب کمارح] نم اولحأ د هيف
 ىلع لمتشت هب ىنلا ىلا ةعوفرم ةدنسم ةنمق هل ركذي نأب صاح كح نع هلأ نمل ىتفملا باوج زاوج هنم دافتسيو

 انقثال كلذ لحم نوکی نأ ىغينيو « ريخ ةدايز كلذ ىلع ةدئازلا دئاوفاا نم هملع تلمتشا ام نوكيو هلا ون باوج

 اذه ثیداحآ ىناث وهو رخآ هجو نم مدقت دقو عملا ىف ىلعو نامثع فالتخا ثيدح فنصملا ركذ مث . لئاسلا لاحم

 ىلع ثيدحو « دارفإلاو خسفلا هنم ذخ وی قيرط نم ةشأاع ثیدغ <« هب مجرت ام ىلع بابلا ثيداخأ تلمتشاف « بابلا



 جملا باتک- ۵ ۳۲

 ¢ راجو ىسوم ىفأ ثددح اذکو 5 خسفلا هنم ذخؤي سابع نبا ثيدحو « نارقلاو عملا هنم ذخ ۇي هقب رط نم

 « رباج ثيدح اذکو, یدما قاس ناك نإ هترمع نم لحي ال جملا ىلا ةرمعا اب حت نم نأ هنم ذخ ی ةصفح ثتدحو

 ملعأ هللاو . اضيأ رباج ثيدح اذکو عملا ةيعورشم هنم ذخ وب ىناثلا سابع نیا ثيدحو
 0 و ۳

 هاو جحلاب ی نم ا 2 ۳۵

 هللا دبع نب راج انك دح لوفي ًادهاجت تعم لاق بو نع دیز نب هام اد اشو - ۰

 لو لل ؛لوسر انّرمأف « جحلاب كيبل ملا كيبل : ةلوقن نحنو عَ ها لوسر عم اه » امهنع هللا یفر

 0 ةر اهانلمذ

 5 هل مجرت اف نيب وهو هنع دهاجم قو رط نم اريمتتم رباج ثيدح هيف دووآ ( هامسو جلاب ىل نم باب ) هلو

 لمحأ لاق هب و کح هنأ ىلا سابع نبا بهذو ؛ خوسنم هنأ ىلا روج لا بهذ دقو . ةرمعلا ىلا جحلا خسف هنم ذخژیو

 ةريسي ةفئاطو

 ول هللا لوسر دمع ىلع مثلا بيسإب - ۳٩
 نا یر نا رغ نع ا ید : لاق ةداتق نع مار انمدح لیعامم| نب یموم اشو بس ۱

 « ءاشام هر جر لاق « نآرقل "لزم « م هللا لوسر دبع ىلع انغتمت » لاقهنع

 [ 4414 : ىف هفرط - ۱۰۷۱ ثيدحلا ]

 مهضعبل و « خلا دبع ىلع د هريغل طقسو « رذ ىبأ ةءاور ىف اذك ( مقلي هللا لوسر دبع ىلع علا باب ) هلوق

 ناك نإو كلذ ىف فالخلا ىلا ةراشإ ةجرتلا فو . ىلوأ لوالاو « لیعاعالا هركذ اذکو « ةمجرت ريغب « باب و
 . نوير صب مهلك دانسالا لاجرو « ريخشلا نب هللا دبع نبا وه ( فرطم ىنثدح) هلوق . زاومما ىلع دعب رقتسا سالا

 نب ناره "ىلا ثعب » فرطم نع ةدانق نع ةبعش قررط نم لسلو « ىعازخلا نيصح نبا وه ( نارمع نع ) هلوق
 لزت و ) هلوق . ثيدحلا رکذف « كعفني نأ هللا لعل ثيداحأب كثدح تنيك ین : لاقف هيف فوت ىذلا هضم ىف نيصح

 دمصلا دبه قيرط نم لس هاودو . ةيألا ( جحلا ىلا ةرمعلاب حم نف إل ىلاعت هلوق ىلا ريشي هذاوحي ىأ ( نآرقلا

 ةبعش قيرط نم یرخالا لس» ةياور هحضوتو « هعنع ىأ « نآرقلا هيف لزني لو » ظفلب مامه نع ثرازلا دبع نبأ
 ةبعش قيرط نم دازو « هللا ین اپنع هني ملو هللا باتنک امف لزتپ مل مث ء ظفلب ةداتق نع امهالک ةب ورع ىبأ نب ديعسو

 خسفت ةبآ لزنت لف  فرطم نع ءالعلا ىبأ قيرط نم هلو « ةمرحب نآرق ةيف لزني ملو » فرطم نع لاله نب ديمح نع

 همنف لز و هپ هللا لوسر عم انمتع » مامه نع نافع قیرط نم ىليعامسالل و « هبجول ىضم ىتح هنع هنت مو كلذ

 ءاجر بأ قيرط نم ةرقبلا ريسفت ىف فنصملا هجرخأ دقو « “ىش ابخسني مو علي هللا لوسد انبني لو فتآرقلا
 ف ةم رخ نآرق لزب مو د هللا لوسد عم اهانلعفف هللا باک ىف ةعتلا ةيآ تلزلأ و ظفلب نارمع نع ىدراطعلا

 لك ىأتراو ءالملا ىبأ ةياور فو ( ءاش ام هبأرب لجر لاق ) هلوق ۰ < ءاش ام هبأرب لجد لاق « تام ین اهنع هن
 كلذ ترش هنع یرازلا فرطم هنآ معز نمود ؛ نيصح نب نارمع وه كلذ لئاق یت نأ ءاش ام دعب "یما



 3 ۱۵۷۲ ب ۱۵۷۰ ثيدحلا

 نارمع نع ءاجر ىنأ ةاور ىف یراخبلا ىف عقو هنأ ىديجلا کحو « لبق هترکذ اک نارمع نع ءاجر ىنأ باور ىف

 انل تلصتا یلا قرطلا نم *ىش ىف اذه رآ مو « نيصح نب نارمع هانع ىذلا لجرلا یا ء رع هنإ لاقي ىراخبلا لاق

 یوونااو ىطرقلا مزج اذمبو « كلذ ىف ىديملا ةدمع ويف كلذك ىراخبلا نع ىليعامسالا هلة نكل ۰ یراخبلا نم

 « ءاش ام هنأرب لجو ىأتر' , هرخآ ىف لاقف فرطم نع ىريرجلا باور ىلا كلذب راشأ ىراخبلا نأكو « امهريغو

 نأ لمتح : نيتلا نبا لاقو « هنع ىروثلا نع عميكو نع متاح نب دمع نع لسم هجرخأ لصألا ىف اذک ٠ رمع ىنعب

 هدبع برقا هنأكو « ناثع هب دارلا نأ ىراخبلا باتک قايس رهاظ : لاقف قامركلا برغأو « ناثع وأ رمع ديرب
 اضيأ ةواعل تعقوو « كلذ ىف یسوم ىنأ عم رمع ةصق تقبس دقف مزال ريغ كلذو « كلذ مزج ىلع عم نامثع ةصقب

 هدعی نم ناکو اره یمن نم لوا ناف سس سونا لوالا و« كلذ ىف ةصق سم حیح ىف صاقو يأ نب دعس عم

 ىلا راشأف ارب اج اولأسف « ام ىعأي سابع نباو اهنع ىبهني ناک ریہ زلا نبا نأ اضيأ سم نف ٠ كلذ ىف هل اعبات ناک

 اء ی ىلا ةعتملا نأ مهمزج ىف هريغو ضايع ىلع ركعي ام اذه نارعع تب دح ىف مث رع امنع یه نم لوأ نأ

 ةعتم !منوكب خرصتلا سم دنع هقرط ضعب ىف ناف « اهدعب ج ىتلا ةرمملا ال ةرمعلا ىلا جحلا خسف یه نايثعو رمع

 « ةرمعو جح نيب عج » هل ةياور فو « رشعلا ىف هلهأ ضعب رمعأ إب هللا لوسر نا , اضيأ هل ةباود ىفو « جحا
 دقو « سابع نا ثيدح ىف هدعب بايلا ىف اعرص 0 دحاو ماع ىف امینیب علا وهو روك ذلا عملا هدا صو

 زاوجو « هيف فالخ الو نآرقلاب نآرقلا خسن زاوج اضيأ دئاوفلا نم هيفو . ىسوم ىبأ ثيدح ىف هيف ثحبإلا مدقت

 یه ول هنأ همومهم ناف « قلي هللا لوسد ا هني مو » هلوق هنم ةلالدلا هجوو « ريهش فالتخا هيفو ةنسلاب هخسن

 رصح هوکل هن خسني ال عامجإلا نآ هنم ذخوب دقو. خسللا زاوج هاضتقمو کما عفر مزاتسيو ؛ تعنتمال الع

 ضعب راك]1و ٠ ةباحصلا نيب ماكحالا ف داهتجالا عوقو هيفو ٠ ۱ ىذا نم ی ۳ ةیآ لوز ىف حملا هوجو

 صنااب ضعب ىلع نیدهتجا

 ( مارحلا دحساا ىرضاح هلهأ ركي 1 نمل كلذ ) : [ ةرقبلا 195 ] ىلاعت هلا لوق ساپ - ۷

 3 ۰ 5 a ۳9 3 2. و

 هم رك نع ثايغ س نا انث لح رشعم وا اش یرصبلا ی ن ليضن لماكو أ لاقو - ۲

 ىف هبي ىلا جاوزأو اصنألاو نورجاولا <لهأ » لاقف جحلا ةت نع لس هنأ امهنع هللا ییفر سابع نبا نع

 « یادم راق نم لإ در جحلاب مكل الهإ اولمجا : يب هللا ؛لوسر لاق ةكم انمدق امف ءانالهأو عاد و تا

 ىدمل اب 0 هل ل ال هءاف ىدملا "1 نم : لاقو « بايثلا انسيلو ءاسنلا انينأ و ةورملاو افّصلابو تیبلاب ناف

 مت دقو ةورلاو افصلابو تيبااب انفطف انثج كسانلا نم انغرف اذاف « جحلاب "لبن نأ ةو رتلا ةيشع نما مث ٠ لوک

 ىف مايأ ةنالث مایسف دج ل نف « ید نم سيتا اف ) : [ ةرقبا ۱۹۰ ] ىلاعت هلا لاق اک ىئدملا انيلعو انجح

 هلأ ىلاعت هلا ناف ؛ةرمدلاو جحا نب ماع یف نیگسن اوم . یزجت ةاشلا هکر اصمأ ىلا ( منجر اذإ ةبسو جحلا

 (مارحلا دجسلا یریضاح هلهأ نكي منا كلذ ) للا لاق « یکم لهأ ريغ سانال هحابأو هلل هين سو هباتكىف
 يرالا مك ۶# ۳ ج هو م



ftجا باتک دو  
 . « موص وأ مد هيلمف رمشألا هذه ىف حي نف « ةجحلا وذو ةدمقلا وذو "لاو : ىلاعت فا رك ذ ىتلا جحلا ”رهشأو

 ال لادم لاو « ىماعلل ق وسقاو « عاجلا تّرلاو

 ةراش] ةبألا ىف كلذو  هلوق ريسفت ىأ (مارلا دجسلا یرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ : ىلاعت هللا لوق باب) هلوق
 فلسلا فلتخاو . < كلذ ) لاق نأ ىلا (ىدحلا نم سيتسا اف جحلا ىلا ةرمعااب عتع نف) ابف قبس هنال عتملا ىلا
 ‹ هحجرو ىواحطلا هداتخاو كلام لوق وهو اهيعب کم لهأ م : جرعالاو عفان لاقف دجسلا یرضاح دارملا ىف
 یفاشلا لوق وهو ٍتيقاوملا نود هلزب. ناك نم : لوحکم لاقو . رهاظلا وهو مرحلا لهأ مث : ةفئاطو سواط لاقو
 نمو ةكم لهآ : كلام لاقو دجحآ هقفاوو « رصقلا ةفاسم نود ىلع ةكم نم ناك نم : ديدجلا ىف لاقو « مدقلا ىف

 انئدح » لاق ليعامسالا هلصو ( لماكو بأ لاقو ) هلو . ةفرعو ىنم لهأ ىوسو نافسمک لهانملا لهأ ىو. انوح
 ثايغ نب نايثع لدب «دعس نب نامع» لاق هنکل هلوطب هركذف « لماك وأ انثدح نائس نب دمحأ !:ثدح زرطلا مساقلا

 ىلا لیعاعالا راشأ دقو « فیعض دعس نب نامثعو ةقث ثايغ نب ناثع نكل ۱ ةمرکع نع ةءاور هلو یرصب امهالک و

 نم هدج و هنأ « فارطألا » ىف ركذ قشمدلا دوعسم ابأ نأ هلي ود و « دعس نب ناثع هلوق ىف مو مساقلا هخيش نأ

 نم الإ هدجآ ۸ ین ال لس نع ءذخأ ىراخبلا نظأف : لاق ىراخبلا هقاس اك لماكىبأ نع جاجحلا نب ملسم ةياور
 اضيأ لمتح و ؛ هخياشم دحأ هناف نانس نب دمحأ نع هذخأ ىراخبلا نوكي نأ لامتحاب بقعت و لاق اذک . لسم ةباور
 ريغ هباتک ىف اركذ هل دج لو هخويش نم ىطسولا ةقبطلا نم وهو هکردآ هناف هسفن لماک نأ نع هذخأ نوكي نأ
 (ةكم انمدق اف) لق . ماهسلا ىرب ىلا هل ةبسن دیدشتااب ءاربلاو ديزي نيف سوي همسا ءا بلا رشعم وب أو . عضوملا اذه
 * لهأ ناك نا كلذب باطخلا ( ةرمع جملا, مكلالهإ اولعجا ) هلوق . ةسناع نع مدقت اک فرمب ناك كلذ نال اهبرق ىأ

 ءاف ةدايزب « انفطف » لیصالا ةياور ىف ( انفط ) هلق . قرف ثالث اوناک مهنأ ةشئاع نع احضار مدقت اک ادرفم جحلاب
 انکسنو) هلو . امف ةردقم دقو ةيلاح ةلج لاقو ان باوج وه وأ فانتا ا ىلع لحلاب لوالا هجوو ؛ هجولا وهو
 نكي مل سابع نبا نال كلا ريغ هب دارلا ( ءاسنلا انيتأو ) لوق . كلذ ريغو تيبملاو فوقولا نم ىأ ( كسانلا

 موي ىلع ةميدقت بحتسا نم ىلع ةجح هيفو « ةجحلا ىذ نماث رباظلا دعب ىأ ( ةيورتلا ةيشع ) هلق . اغلاب كاذ ذإ
 مت دقف) هلق . ىدحلا قاس نمي لاوزلا دعب ةيورتلا موي بابحتسا صتخي ةيعفاشلا نعو « ةيفذحلا نع لقن ايةيوزنلا

 هلوأ ىلا انه نمو « سابع نا ىلع فوقوم ثيدحلا رخآ ىلا انه نمو . واولاب « دقو » یپمشکلا ( انجح
 لعفي مل ناف ةفرع موب اهرخآ نأ افوةوم ةدئاعو ربع نبا نع ىنأيس ( جحلا ىف مای ةثالث مايصف ) هلۆق . عوفرم
 ىف یعفاشلاو كلامو ىعازو لاو ىرهرلا لاق هبو « قيرشلا مايأ یهو رحنلا موي دسب ىثلا ةثالثلا ىأ ىنم مايأ ماص

 اذك ( عراصمآ ىلا متعجر اذا ةعبسد ) لوق ۰ قيرشلا مايأ مايص نع یہا مومعب ذخأو هنع عجد مث « ميدقلا
 باب » ىف الا ربع نبا ثيدح هقفاويو ( متعجر اذا ) ىلاعت هلوق ىف عوجرلل هنم ريسفت وهو « سابع نبا هدروأ

 ىدهأ کنم ناک نم سانلل لاق » اعوفرم ربع نبا نع ملاس نع ىرهزلا نع ليقع قيرط نم « هعم ندبلا فاس نم
 « روبجا لوق اذهو « هلهأ ىلا عجر اذا ةعيسو جا ىف مايأ ةثالث مصليف ايده دحي مل نف » لاق نأ ىلا ءلح ال هناف
 ةكم نم هجوتلا نوجرلا ىنعمو « جيلا لامعأ نم عارفلاب ةرم هنع رعو <« ةكم ىلا عوجرلا هانعم ىمفاشلا نعو



fo ۱۵۷۳ - ۱۵۷۲ ثيدحلا 

 تعقو ةيلاح ةلمج یهو ء ىدحلا نع ىأ ( ىزجت ةاشلا ) هلو . هيوهار نب قحا لاق هب و ماش نإ قيرطلا ىف اپموصیف

 « نيكسنلا اوعمجل » هلوقب دارملا نايب ( ةرمعلاو جحلا نيب ) هلوق ۰ كلذ نايب ىدملا باوبأ ىف قأيسو واو نودب

 جا نيب عملا ىأ (هلزنأ هللا ناف ) هلوق . ةحيبذلا ناب و ةدابعلا ناكسالاب كسنلا ىرهوجلا لاق نيسلا ناكساب وهو ٠
 . هب هباصأ مآ ثيح هعرش ىأ ( هين ةنسو ) هلوق ٠ ( جحلا ىلا ةرمملاب عت نف إل هلوقب ذخأو ةرمعلاو

 كم لهأ نأب هبهذم ىلع ىنبم اذهو « عتقلا ىلا ةراشإ كلذو « هرسكز وحيو ريغ بصنب ( كم لهأ ديغ) هلوق

 مد عتاب ةكم لهأ ىلع بحي الف ةيدفلا وهو عتملا ركح ىلا ةراشالا نأ مهريغ دنعو « ةيفنحلا لوق وهو م ةعتم ال

 حتقلا ةبآ دعب ىأ ( هللا ركذ ىنا ) هلوق . الئاط سيل باوحي قامركلا باجأو « ةرمعلاب لحلا نم اومرحأ اذإ

 عتع نف ) هلق . هضعب وأ هلاكب وه له ةجحلا یذ ىف فالخلا لقت مدقت دقو ( تامولعم رهشآ جحلا ) لاق ثيح

 كلذک و هيلع مد الو اعتمتم ىمسي ال جحلا ربشآ ريغ ىف رمتعي ىذلا نآل موهفم ديقلا اذهل سيل ( رهشألا هذه ىف

 ةرمعلاب مرحأ نم « عتمت نف » هلوق مومع ىف لخديو . لعأ هقلاو مدقت اک ةفینح وبأ هيف هفااخو ؛ روپمبا دنع کلا

 رهثآ ىف ةرمعلا عاقيإ عتملا نأ لع یبم وهو ۰ یرصبلا نممحلا لاق هبو اهنم جح مث هدلب ىلا عجر مث جا رهشآ ىف

 ماع ىف جملا رهشآ ىف دحاو رفس ىف امهني دحاوا صخشلا عمي نأ عقلا نأ روما هيلا بهذ ىذلاو « طقف جا

 لادجلاو ) هلو ۰ اعتمتم نكي مل طورشلا هذه نم طرش لتخا ىف . ايكم نوكي ال نأ و ةرمعلا مدقي نأو دحاو
 , « هبضغت ىتح كيحاص ىرامت : جا ىف لادج الو » لاق سابع نبا نع مسةم قيرط نم ةببسأ بأ نبا یود (ءارملا

 « سابع نبا لوق وحن مهريغو راسي نب ءاطعو ىمخنلا مهاربإو ةمركع قيرط نمو « هلثم ربع نبا نع هجرخأ اذكو

 . جا صآ ماقتسا دق : لاق « جملا ىف لادج الو » هلوق : لاق دهاب نع عیفد نب زیزعلا دبع قيرط نم جرخأو

 لهأ نال « جملا ىف كشالو أسني ريش ال ةجحلا ىذ ىف جا راص دق : لاق دهاجم نه حیج ىلأ نبا قيرط نمو

 ةجحلا ىذ ريغ ىف نوجح اوناك ةيلهاجلا

 ةكم لوغد دنع لاستغالا تصاب - ۳۸

 ”ىضر رع با ناك» لاق عفان نع ُبويأ انتريخأ ةع نیا امتدح مارا "نب بوقعي یو - ۳

 ثادحبو «لیتنیر حبصلا هب لصإ « یوم یذب "تب ۸ بلا نع تم مرحلا یندآ لحد اذإ امهنع لا

 « كلذ لفي ناك هلل 'ىفلا ن

 ءاملغلا عميمج دنع بحتسم كم لوخد دنع لاستغالا : رذنملا نبا لاق ( کم لوخد دنع لاسنغالا باب ) هلق

 رهو هسأر لسفي ال ناكر مع نبا نأ « أطوملا » فو . ءوضولا هنم "یزجب مرک أ لاقو « ةيدف مدنء هكرت ىف سیلو
 ٠ مميت لسفلا نع زحي نإ ةيعفاشلا لاقو . هسأر نود هديل ناك کم لوخدل هلسغ نأ هرهاظو ؛ مالتحا نم الإ مرحب

 ةقيقحلا ىف وه كم لوخدل لسفلاو « فاوطلا هوركذ امنإ و م لوخدل لسغلا انباحصأ رکذب مل : نيتلا نبا لاقو
 ( كلذ لعفي ناك ) هل ۰ هب ىأ ( لسةغيو ) هلق . ابحتنبو ءاطلا مضب ( ىوط ىذب تینب مث ) هلق . فارطل
 « رهظالا وهو عسملا ىلا الأ لمتحو « ةمجرألا دوصقم وهو لسفلا وهو ريخآلا لمفلا ىلا هب ةراشإلا نأ لمتحي
 ىف اذه نم متأب ثيدحلا مدقتو « رمع نبا ند ىرخأ ةباور نم اعوفرم طقف تيبملا ركذ هيلي ىذلا بابلا ىف ىنأ سف



 جملا باتک- ۵ ۳۹

 ۱ « ةلبقلا ليقتسم لالمالا باب »
 الی وأ ارام ةكم لوخد اپ 89

 ۶ / م ¢ ۰ 25

 ام اهن هلا ىضر رم" نبا ناکو . ةكم لخد مت حبصأ ىتح ىو ىذب لي ةئنلا تاب
 لاق امعنع فا ىضر رع نبا نع مفا ىدح : لاق هللا دیبع نع ج ان دح د دسم اشو - ۷۵

 » 2 اهنع "لا يضر رع "نا ناکو « کم اف من حبصأ ج ر یذب م ینلا تاب »

 رهاظ وهو ‹ حبصی ىح یوط ىذب تيبملا ف رمع نبا ثيدح هيف دروأ (اليا وأ اراهن کم لوخد باب ) هلو
 ىح ىوط ىذب تاب الإ كم مدقي ال ناكد ظفلب عفان نع بويأ قيرط نم سم هجرخآ دقو ¢ ارام لوخدلا یف

 نم مرحأ مقلب هناف ةنارءجلا ةرمع ىف الإ لي هنم عقب لف اليل لوخدلا امآ و « اراپن ةکم لخدب مث لستغي و حبصي

 نم ةثالثلا نسلا باأ ءاور اک تئابك ةنارعجلاب حیصأف اليل عجر مث ةرمعلا ممأ یضقف اليل ةكم لخدو ةنارعجلا

 : لاق ىعخنلا مهار نع روصنم نب دعس یورو « اليل ةكم لوخد » ىفاسنلا هيلع مجرتو « ىعكلا شرح ثيدح

 متل مكنإ اليل اولخداف منش نإ : ءاطع نع جرخأو . اليل اهنم اوجرخمو اراهن ةكم اولخدب نأ نوبحتسی اوناک
 ىدتقي امامإ ناك نم نأ اذه ةيضقو . یهتنا سانلا هاريل اراهن اینخدم نأ بحأف امام ناك هن « لی هللا لوسرک

 اراپ املدي نأ هل بحتسا هب
 ۳ دو ر “2

 ةكم لخدب نبأ نم اب ڪا ۰

 ا یر ر ۶ نا ن غ فن نم كانو 50 لاق نعم ینادح لاق رذنلا نب نب مارا اشم مس ۷۸۵

 « فسا ةينثلا نم چرخ و « ايلملا ةيذشا نم لخدب يم هللا لوسر ناک » لاق امنه
 [ ۱۵۷۱ : ىف هفرط - ۱۰۷۵ ثيدحلا ]

 لخدب لب هلا لوسد ناك » لاق رم نبا نع عفان نع كلام ثيدح هيف دروآ ( كم لخدب نی نم باب ) هلوق

 ىف وه سيل و« هع ىسيع نب نعم نع رذنا نب مهاربإ رع هجرخأ « ىلفسلا ةينثلا نم جرخي و ايلعلا ةينثلا نم

 مهارب] عبا دقو « ىسيع نب نعم ةياود نم الإ هيلع فقأ لو « ىنطترادلا كلام بئارغ » ىف هتيأر الو « أطوملا 0

 ىراخيلا نع ةيجأن نا نغ هجرخأف هجارختسا ىليءامسالا ىلع زع دقو < یمرلا رفعج نب هللا ديع هيملع رذناا نیا

 هلأ ديع نع ثيدحلا جرخأ ثيدح دواد وأ اضيأ ابجرخأ دق ةداب زا هذه و 3 کم یر قعد هرخآ ىف دازو هلم

 عفان نع یرخآ قيرط نم هدعب ىذلا بابلا ىف فنصلا هركذ دقو « هلثم ىسيع نب نعم نع ىکمرباا رفعج نبا

 لا یضر رمع نا نع ۰ ربا ادم ايا رب در هم نب دم شرم - ۷۰

 « یلفساا ةينثلا نم جفت « هاحطتلاب یتا ايلملا ةيمللا نم ءادك نم ةكم لعد و ا دا ناو اين



 ۱۵۷-۱۵۸۱ ثيدحل
۳۷ 

 تيس سم سس سس

 ۱ 2 09 0 0 ۳ 5 ع 2 0 3

 تعم لوقب نیم ی ف ته ا دع أ لاق . همسأك هد وه : كلان ناك: هللا دبع بأ لاق
 م وما ني اس ی ۳ و ت و و - - و

 5 ت 4 ۱ 015 3 ين ت

 د دسم دنع وأ یدنع تناک ی تک ىلابأ امو « كلذ “حتسال هتثدحل هتيب ىف ”ةتيثأ اددسم نأ ول : لوقي ديعس نا

 - 5 ر ۱ تر ۳ 1

 نع هيبا نع ةورع ن ماده نع نبيع ن نايفس ان دح الاق ىلا نب دمو ةئديجلا اشو - ۷۷

 1 ۶ مت ۶ 3 ۳ كاا ی 4 را 7 ۶

 « امليفسأ نم جرخو اهالعآ نم لخد ةكم ىلا ءاج ان و ئىنلا نا » اهن هللا ضر ةع

 EYAN ۰۲۹۰۰۱۵۸۱ 6۱۵۸ ¢ oA] ۱۵۷۸ : ىف هفارطا - ۱۰۷۷ ثيدحلا]
 هع 7 ل 2 4 و مع ما 7

 ةشناع نع هيأ نع ةورع نب .ماشه انئدح ةماسا وبا انث دح یزورلا نالیغ نب دوم اشو - ۷۸

 « ةكم ىلعأ نم ادک نم چرخو واد م حتفلا ماع لخد عالي یبلا نا » امنع لا ضر

 0 و 0 5
.2 1 

ع ةورع ب ماشه نع و رمع انربخا بهو "نا ا لح لجأ شی - ۷ ۷
 للا "یر ةشلاع نع هيبأ ن

 ۳ 9 Er - تالا 5 ب 0
 نم - امهيتلك ىلع "لخدی ةورع ناكو ماه لاق . « ةكم ىلعأ ءادك نم حتفلا ماع لخد طی یبلا نا » اهنع

 ص
 ت

 دل زعم ىلا امهترقأ تناکو ءوادكن م ”لخدي ام ٹک أو  ًادكو ءادک

دم لا لغد » ةورُع نع عاشه نع متاح انثادح باهتولا دبع نب هللا دبع اش - ۸۰
 ماع 

 ی 0 ر 2 درا و

ع ناكو ¢ 14 ىلعأ نم ءادک نم حتفلا
اکو 6 واد کن م لخد م فك أ ةور

 6 هل زبم لا مهم فا ن

"بيهو اب لح سوف شی — ۱ ٩
لا لغد 2 هيبأ نع ماشه ان رخ 

 6 ءادک نم حتفلا م *ىن

 ۰ 5 ريغ 0 2

 « هلزمم ىلإ امهب رقأ ما دك نم هلخدم ام ”رثك أو « امهملک اهنم لخدب ةورع ناكو

 ۱ ناعضوم ادو هادک : هلا دبع ی لاق

وبأ لاق دملاو فاكلا حتفب ( ءادک نم ) هلْ ۰ ( ةكم نم جرخم نيأ نم باب ) هلوق
 . فرص ال : كيبع 

يوم لعلا لا اتم لزب ىلا ىه ةا هذهو
مو ةلمملا حتفب نوجحا م لاقي ىلا یهو 9 لهأ ةر

 تناکو 6 جلا 

ْ كاملا دبع م هب واعم ايام ف قترلا ةبعص
 ىدحإ هنس ام 8 انرصع ف لوس م « قرزالا هرکذ ام ىلع يدبملا م

 ف ةبقع لكو «ة او نيرشعلا دودح ىف دی لا كلما رصم ناطلس نمز ىف ارلك تلبس مث « عضوم ةنا ان و ةرشع

برش کیش باب دو یهو روعمم فاكلا
 نرقلا قى اهاع بابل اذه ءایب ناکو 0 ناعقیمت ةر ۳ نم نیم اشاا بحش 

ر اذک ( 9 ىلعأ نم ( هلو ۰ عباسلا»
ور أم باوصلاو ¢ هيلقف ةماسأ وبأ هاو

 ند لخد 0 ماشه نع متاع و ورع ها

 . باوصلا ىلع ةماسأ ىبأ نعدمحأ هاور دقف , ةماسأ ىبأ نود نم هيف مولا نأ یل رهظ مث , ةكم لعأ نم ءادك

ةورع نبا وه ( ماشم لات ) هلو
ك نم لعد ةورع ناكو) هلو ۰ روک ذلا دانسالاب 

 ىم مشكلا ةياور ف ( امب.ةل

 ادک نم لخدي ام رثك أو ) هلو 5 نم لدي « ىلع د
یف اذكو حیمجلا رصقلاو مضللاب (

 ھو بيهوو ما ةياور 

 ثيددحلا ىور هنوکل هيبال ماشه راذتءا هيف ( هلزعم يلا ام رق تناكو ) هلوق . ةدلاع ثيدحل ةعبارلا ةقب رطلا



 جملا باتک - ۷۵ 1۳۸

 ٍىطرقلاو ضايع لاق « ريسدتلا دصقب هريغ لعفي ام اريثكو هلعف امر ناكو مذال م سيل كلذ نأ ىأر ةنال هفلاخو

 5 سكملاب ليقو رصقلاو مضل اب ىلفسلاو دااو حتفلاب العلا نأ ىلع شک الاف ادکو ءادک طبض ىف فاتخا : امه ریغ و

 نم لك هب كربتیل : ليقف هیقیرط نيب مقلب فلاح هلجال ىذلا ینعلا ف فلتخاو : اولاق . طلغ وهو : یووئلا لاق
 . لعا هللاو انه هرابتءا أتي ال هضعب و ‹ كانه هيف ليق ام تبعوتسا دقو ديعلا ىف مدقت ام اًئيش رک ذف « هقيرط ىف
 : ليقو « هقارف ىلا ةراشالا هسكعو ناكملا مظمت نم هيف امل لوخدلا دنع ولعلا ةهحي ةبسانملا كلذ ىف ةمكسلا : ليقو
 ءايلاع ارهاظ الحدب نأ دارأف ةرجحلا ىف ايفتخم اهنم جرخ مس هنال : ليقو ؛ اهنم لخد کم لخد امل مهار نآل

 رمتساف حتفلا موي اهنم لخد هنوكل كلذ نوكي نأ لمتحيو « تيبل البقتسم ناكةم لا كلت نم ءاج نم نآل : ليقو
 تلقف « ءادك نم علطت ليخلا ىرأ ینح سا ال : ساپلا برح نب نايفس ىبأ لوق كلذ ىف ببساو < كلذ للغ
 . لخد ال كلذب نايفس ابأ تركذف : سابملا لاق « ادبأ كانه ليخلا علطي ال هللا ناو ىلقب علط ءىش لاق ؟ اذه ام
 : هدشن أف ؟ ناسح لاق فيك : ركب ىبال لب ىنلا لاق » لاق رع نبا ثيدح نم قبلو

 ءادک ابعلطم عقنلا ريت اهورت مل نأ یینب تمدع

 اعضوم كم نأ ىرذعلا سابعلا بأ نع ىديملا ىكح : ( هیبنت ) . « ناسح لاق ثيح نم اهولخدا : لاقو مسبتف
 ةفرعملا لهأ نع ىرذعلا هققح : یربطلا بحلا لاق « نيلا ةبج ىلا هنم جرخم ريغصتلاو مضلاب وهو "یدک هل لاقي اثاث

٠ eنم ةيناشلا قيرطلا ىف دوه اهوأ : ( تاببنت ) ۰ نملا لهأ هنم لخدب ىذلا كم باب املع ىنب دقو : لاق  
 ىف ابوسنم هرأ ۸ دانسالا لوأ ىف دحأو « ثراحلا نبا وه ةثلاثلا قيرطلا ىف ورعو « ناليغ نبا وه ةشثاع ثيدح
 روک ذلا وه نوكي نأ هيشيف ىديع نب دمحأ هنأو بهو نبا نع دمحأ جحلا لئاوأ ىف مدقت دقو , تاءاورلا نم “یش

 ثيدحلا اذه لصو ىف ةو رع نب ماشه ىلع فلتخا : ( ىناثلا ها ) : ليعامس نبأ وه ةثل املا قيرطلا ىف ماحو یه

 ظفاح هلصو یذلا نال لصولا ةياور ىف حدقت ال لاسرالا ةءاور نأ ىلا اديشم نیهجولا ىراخبلا دروآو « هلاسرلو
 ترشآ یذلا ةماسأ ىبأ مو ىلع اممم ریظتسیل نيلسرملا نيقيرطلا دروآ اإ هلعل و « ناتق همبات دقو ةنييع نبا وهو
 « ناعضوم ادکو ءادک : هللا دبع وأ لاق  بابلا رخآ ىف هدحو لمتسلا ةباود ىف عقو : ( تلاثلا ) ۰ الوأ هيلا

 لقنب هللا رسي دقو « قايسلا درج« ناعضوم امهنأ مواعف ديفم ريغ نيسفت اذهو 0 فنصلا هللا دبع ىنأب دارملاو

 امهنم لك ةهج نييعت و طبض نم امف ام
 : [ ةرقبلا ۱۲۸ - ۱۲۵ ] یلامت هلوقو «اهن اينبو کم لضف سیساپ - 6۲

 نأ ليعامسإو ما را ىلإ اندمعو لش يا را ماقم نما رذخنا و ًانمأو سان بام تیبلا انلعج ذإو )
 نم لهآ قژراو تمآ الب اذه "لمجا بر مه ربا لاف ذاو . د وجّشلا مک *راو نیفک املاو نیفئاطا یی | ِط
 . ريصلا سب و رانلا باذ ىلإ ةكطضأ مث اليلق ها رفك مو لاق « رجلا مويلاو للاب مهنم نم نم تارمثلا
 ناناسم ناسا اسب با ”ميمسلا تن كنإ نم "لقت انبر « لیعامسو رتيبلا نم دعاوتلا ”مهاربإ فری ذإو
 ( ميحرا باد نأ کلن ءانيلع يو انکسانم انرأو كلب ةملسُم ةمأ تیر نيو كل



 ۳۹ ۱۵۸۲-۱۵۸۱ ثيدحلا

 رانید نب رع یا ل جرج بولت ی بأ اناج د ”نب هلا دف وخ اها

 نال و 3 ینلا بهذ ةبمکلا تیپ كو لاق امنع ويا 7 یر ه للا طبع 0 رباج "ترس لاق

 « ءامسلا ىلا ةانيع تحمطو « ضرألا ىلا گرفت . "كبَر لع َءارازإ لمجا : ال *ىنال سابملا لاقف « ةراجحلا

 ۰ « هي دف «ىرازإ نأ :لاق
 دم نب هللا دبع نأ هللا دبع ر لاس نع بارش نبا نع كلام نع هلم نب هللا دبع شرم - ۸۲

 ا لد کو فا "لوسر نا » ناي * یبلا جوز مهنع اللا یضر ًةشئاع نع رم نب هللا دبع ربخآ ركب نأ نا

 دعاوق ىلع اهذ/رت الأ هللا لوسر اي : ةتلقف « مهار | دعاوق عام بکس اون ال كموق نأ یر ر لآ

 « تامل رفكلابر كموق ناثدح الول : لاق ؟ يهاب

 ىَرأ ام كي ىلا وسر نم اذه تمع اهنع ا < یضر ةشناع تناك نئل : هنع نا يضر هللا "دبع لاقف

 مهار دعاوق ىلع می مل تیبا نأ "ال جا نايلي نیا نيتك را مالتسا كرت لكي هللا لوسر

 لا ۍضر شاع نع ديزي دن نع بش انئدح .صّرخألا وانت ادح دادس او - 4

NRE؟ تیبا ىف هواخدي م م ۸ اف : . من : لاق ؟ وه تببلا نی ردجلا ن  

 اوءاش نم اولخ دل كموق كلذ لمف : 0 : تاق  ةقفلا مه ترصق كموق نإ : لاق

 ىف دلتا لخدأ نأ مهبولق رکست نأ ا « اوءاش نم اوعنعو

 « ضرألاب باب قصلأ نأو تبیا

 تلاق اهنع ها "یضر ةشئاع نع هيبأ نغ ماشه نع ةماسأ وبأ ان دح لیعامسا ن ليبع اشو - ٥

 « مالسلا هياع هاربا ساس تا دق رفكلاب كموق ةئادح الو : هن هلا لوس یل لاق د

 ب نسي اف ماشه ان دح : ةيواعم وبأ لاق « الخ هل ه4 ”تلمجو دان ترس تب نا

 و ا نب ”رب رج ان دح دیز . اند ورع نب نايب ارو - ۸۹

 ثيبلاب ترمأل ةيلهاجم دبع ثیدح كموف نأ الول ةغئاع اي : اهل لاق tk ىنلا نا » امنع ُهَللا یر ةشاع

 َساسأ هب تغابف ایبرغ ابابو ًایقرش ًاباب نيباب هل "تلمجو « ضرألاب هاو « هنم ج رخأ ام هيف و

 همده نيح رب را نبا تدهشو : ليزي لاق . همده ىلع اهنع نا < ىضر روب ن نبا لمح ىذلا تللذف . » مرا

 نأ هل ةتلقف : ريرج لاق . لبالا ةمئْسأك ةراجح مار .| ساسأ تیر دقوا « رجلا نم هيف لخدأو هانبو



۲٢ «<< aجملا باك ۔  
 نم ترّردف : ريرَج لاق . انه اه : لاقف ناکم ىلإ َراشأف « "رخسلا هعم تاخدف . نالا "هکیرآ : لاق ؟ هعضوم ےس

 اهوح وأ عزذآ ةتس رجحلا

 : لوق ىلا تايآلا قاسف ( انمأو سانلل ةباثم بیا انلعج ذاو ) ىلامت هلوقو اهئاينب و کم لضف باب ) هلوق
 باوتلا هلوق ىلا : لاق مث املك رذ بالو « ىلوالا ةبآلا ضعب نوقابلا قاسو « ةعرک ةياور ىف اذك ( محرلا باوثلا

 ىف سال و « قرط ةمب رأ نم كلذ ىف ةشأاع ثيدحو « ةبعكلا ءانب ىف راج ثيدح بابلا ف فنصلا قاس مَ . محرلا ش
 ٠ لوأ ىف فلتخاو . هب ىنتكاف امترامعو ةكم ناينب بس ناک ةيعكلا ناينب نکا ک٠ ناينبل ركذ ثيدحلا الو تابالا
 ۱ اذکو « لوأ ضرالا ىف عضو دجسم ىأ رذ ىبأ ثيدح لع مالكلا ف ءاین الا ی داحآ £ از اک ةيعكلا یب نم

 نبا ءانب ةصق لعو اهل شيرق ءانب ةصق ىلع انه رصتقی و « ءایبنالا ثيداحأ ىف یاب اهل لیعاعل و مهار | ءانب ةصق

 ىلاعت هلوقو . ایرثلل مجنلاك ةيمكلل بلاغ مسا تيبلاو . بالا ییدحم كلذ قلعتا هدعب جاجحلا هريغ امو ريبزلا
 ٠ لاق دهاجب نع ديج دانساب ديمح نب دبع ىور : هيلا نودوعي مث هنع نوقرفتی راعلاو جاجحلل اعجرم ىأ ( ةباثم )
 مل وأ ) هلوقك وهو نمأ عضوم ىأ ( انمأو ) هلوقو « عضوملا هب فصو ردصم وهو « نودوعب مث نوجحي د
 هلوقو . هدعب ىذلا بابلا ثيدح ىلع مالكلا ىف هحرش ىقأيس اک هيف لاتقلا كرت دارلاو 6 انمآ امرح انلعج انآ اورب
 اوركذا ىلع افوطعم نوکی نأ زوج و . ةالص عضوم هنم أوذختا اذلقو ىأ للصم مارا ماقم نم اوذخاو )
 ماع نباو عفان أرقو . قافتالاب بابحتسالل هيف سالاو .اوذختاو هيلا اوب وث ىأ ةباثم ىنعم ىلع وأ تمعن
 مهاربإ ماقمو « اوذختا ذإو انلعج ذإو ىأ ذإ ريدقت ىلع وأ ( انلبج إل ىلع افطع ىضاملا ظفلب ( اوذختاو )
 مهاربا ماقم ءاطع نعو ؛ ءايبنالا ثيداحأ نم مهار | ةصق ىفهح رش ىف أيس و «حصالا ىلع هيمدق رثأ هيف ىذلا رجحلا
 نبا نع اص ىنأ نع ىلكلا هاور اذكو . هلك مرلا ىمخنلا نعو . اعدو امف ماق هلال كسانلا نم اهريغو ةفرع
 هب لدتسا ( دوجسلا عكرلاو ) هلوقو . ةالصاا باتك ل ئاوأ ىف كلذ نم ءىش ىلا ةراشالا تمدقت دقو « سابع
 مالكلا ىنأي (انمآ ادلب اذه لعجا ) هلوق . ضرفلا ىف كلام فااخو ٠ تیبا لخاد لفنلاو ض رفلا ةالص زاوج ىلع
 تاومسلا قلخ موي دلبلا اذه مرح هللا نا و ثيدح ضراعي ال هنأو « ةكم مرح مهاربا نآ ٠ ثيدح ىف هيلع
 لدب ( نمآ نم ) هلوقو . هللا ريدقت نم قبسس ام ىفاثلاو « كاذب سانلا لعأ مهاربإ نأ لوالا ینعم نال « ضدالاو
 ىلع قزرلا ھارا ساق ليق نمآ نرم ىلع فطع ( رفک نمو )ل ةصاخ هلهأ نم نيئمؤملا قزراو ىأ هلهأ نم
 ریست ىف دعاوقلا ىلع مالكلا ىفأ سو « ةجحلل امازلإو اجاردتسا ن وكي دق قزرلا ناو امهنیب قرفلا فرعف ةمامالا
 ىلا اهئاكم نم اهلقن عفرلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو « مهاربإ لبق سوم ناك هنأ هرهاظو « ساسالا اهنأو ةرقبلا
 انبد نالوقي ىأ ( انم لبقت انبد ) هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ ىف فالتخالا لقن دنع یتایس اک تيبلا ناكم
 ۱ نوراه نب ديزي انثادح : ديمح نب دبع لاق ( انکسانم اندأو ) هلوق ٠ هتءارق ىف دوعسم نبا هرهظأ دقو نم لبقت

 هبسحأو لاق امس تيبل اب فاوطلا هارأف لیربج هانأ تيبلا نم مهاربا غرف امل : لاق زاب ىبأ نع یمیتلا ناملس انئدح
 : لاقف اعج هب ىنأ مث . تافرع تیم مث نف : لاق « معن لاق ؟ تفرعأ : لاقف ةفرع هب ىتأ مث « ةورلاو افصلا نيبو

2 
 لك عم رکو ام هم را لاقف تايصح عبس لی رج ذأ ناطرشلا ام ضررعف یم هب قأ مم . ةالصلا سانلا مس اپه 3
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 كلذ نأ سائلا فرعي نا دارأ ليقو « ناموصعم امبأل نامي الا ىلع تابا ابلط ليق ( انيلع بتو ) هلق . ةاصح

 دحأ اذهو « ىنعجلا وه ( دمج نب هللا دبع ىنثدح ) هو ۰ انعبتا نم ىلع بت و ىنعملا ليفو « ةبوثلا ناكم فقوملا

 لسم نم اذه ( ةبعكلا تينب ال) هلوق . ةطساوب ليبنلا مصاع ىلأ هخيش نع ىراخبلا ابجرخأ ىلا ثيداحالا

 دقو « ةباحصلا نم اهرضح نم وأ مقلب ىنلا نم امم نوكي نأ لمتحيف « ةصقلا هذه كردي مل ارباج نال داحسلا

 لسجرلا موقي له أرباج تلأس » لاق ريبزلا ىبأ نع ةعي نبا قيرط نم « لئالدلا » ىف یمن وأو ینارطلا یور

 ‹ سالا عم لقت قلي ىنلا نأو شيرق نم نطب لك لقن ةبعكلا تمدهتا 1 هنأ تلي ىنلا قريخأ : لاقف ؟ انابرع

 تررظ لجر تلقتعاف : قلب ىنلا لاقف  ةراجحلا لمح ىلع ىأ- اهب نووقتب قناوعلا ىلع ماب نوعضي اوناکو

 دبع هعبات دقو « فیعض ةعيط نبا نكل « لسغلا ىلا الإ اهدمب ىرعتأ تسلف « یو مله : سايعلل تلقف یو طقسو

 ثيدح ىف اک سابعلا ةياحصلا نم هرضح دقف الإو اظوف ناك ناف من وبأ هركذ رييزلا ییا نع ناملس نب زيزعلا

 یریطلاو « سيق ىبأ نب ورمع قيرط نم « لئالدلا » ىف یاو « اضيأ قاربطلا یورو . هنع هلمح !رباج لملف « بابلا .

 نم « لئالدلا » فو « عسيبرلا نب سيق گن اب نعي ف حلاو فن وأو « ةريغملا نب نوراه قيرط نم بيذهتلا ىف

 امل » لاق بلطملا دبع نب سابعلا ىبأ ىنثدح سابع نبا نع ةمركع نع برح نب كام نع مهلك دلاخ نب بيعش قيرط

 ىلع اهبعضنف انرزآ ذخأن انلعجل < یخآ ناو انا تنکف , ةراجلا نولقنب نيلجر نيلجر تدرفنا ةيعكلا شيرق تب

 صخاش وهو تيعسف عرص ذإ ىامأ وه اعیبف « انرزأ انسبل سانلا نم انوند اذاف « ةراجحلا املع لعجنو انيك انم
 « هتوبن هللا رپظآ ىتح هتمتكف لاق انايرع ىثمأ نا تين : لاق ؟ كن اش ام : ىخأ نبال تقف لاق ءامسلا ىلا هرصبب
 ةمركع نع ربع ىلأ رضا قیرط نم اضيأ كلذ یورو « اضيأ ممن وبأ هجرخأ ةمركع نع نابأ نب کس هعبات
 ىف طبخ دقو < فيعض رضنلاو « ةوبلا نم ىأر یش لوأ ناکف » هرخآ ىف لاقو سابعلا هيف سیل سابع نبأ نع

 « ةريسلا » ىف قحإ نبا ىور اذكو « مالغ وهو بلاط ىنأ ساب مزمز ةجلاعم ىف ةصقلا لعج هناف « هنتم قو هدانسا

 ىنكلا ذإ اهلقنت ةراجحل انقانعأ ىلع انرزأ انلعج دق قانسأ م نالغ عمل ین » لاق مقلب ىنلا نع هثدح نمع هيب أ نع

 نا » الوق كى قرزالا كلذب رتغاو « یرخآ ةصق هذه نأكف « كرازإ كيلع ددشا : لاق مث ةديدش ةكلا ال
 دهاش ریعم ثیدلو ؛ یرهزلا نع رمعم نع ا ام كلذ ىف هتدمع لما و « امالغ ناک ةيعكملا تينب ال ین

 مضرلاب ةينبم ةيلهاجلا ىف ةبعكلا تناك» لاق یارطاو مك اج ا هقيرط نمو قازرلا دبع هجرخأ ليفطلا ىبأ ثيدح نم

 ةثيبك نينكر تاذ تناكو « الدس لدست الع عضوت اما تناكو « قانعلا ایمحتهب ام ردق تناكو « ردم اف سيل

 اهمشخ ذح اتل شيرق تجرف ؛ ترسکتا ةدج نم ابیرق اوناک اذا ىتح ؛ مورلا نم ةنيفس تلبقأف « (] : ةقلحلا هذه

 مل تدب همده هنم برقلا اودارأ ۱هک اوناکف متيبلا هب اونديل بشخلابو هب اومدقف ارا اف یذلا یورلا اودجوف

 اهونب و ةبعكلا شيرق تمدهف « داجأ وحن اهاقاأف اف هبلاخع زرفف سنلا نم مظعأ اريط هللا ثعبف ۰ اهاف ةحتاف ةيح

 هيلع تقاضف ةرم هيلعو دامجأ نم ةراجحلا لمح 9 ىنلا اعبیف . اعارذ نیرشع ءامساا ىف اهوعفرف , یداولا ةداجحب

 , كلذ دعب انا رع ر ملف ۲ كتروع رمخ دم اب : یدوف <« اهرغص نم هتروع تديف هقئاع ىلع امعضي بهذف ةرملا

 ةأرما ترمجأ محلا ملي هللا لوسد غلب املد لاقف ىزهزلا امأو : رمعم لاق « نينس سمخ ثعبملا نيب و كلذ نيب ناکو

 نإ : ديلولا لاقف « هوباهو اممده ىف شيرق ترواشتف , تقرتحاف ةبعكلا بايث ىف اهرمب نم ةرارش تراطف ةبعكللا

 یرابلا حف + ۳ ج00 م
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 مده م ‹« حالصالا الإ ديرت ال مبللا : لاقف سابعلا هعمو تيبلا رهاظ ىلع قتراف « حالصالا ديرب نم كلب. ال هللا

 « ةئس ةرشع سمخم ثعبملا لبق كلذ ناک» دهاجم لاق : لاق جرج نبا انربخآ و قازرلا دبع لاق « هوعبات الاس هوأر ال

 لوآلاو هيزاغم ىفةبقع نب یسوم مزج هبو « هل دانساپ مطم نب ريبج نب دمع قيرط نم ربا دبع نبا هاور اذكو
 قمس] نبا رکذو « ءانبلا ف عورشلا ىلع هتقو مدقت قب رحلا نوكي نأب امبنيب عما نکع و . قحسإ نبا مزج هبو « ربشآ
 « اهفیقنتو اهعفر شيرق تدارأف « ةماقلا قوف امغر ناكو , اهئانب نم طقاستيف ةبعكلا بيصيف یاب ناك ليسلا نأ »
 دوسالا رجحلا عضي نميف مهفالتخا فو ةبعكلا مهئانب ىف ةلوطم ةصقلا ركذف « ةبعكلا زنك اوقرس ًآرفن نأ كلذو

 لِي ىنلا دبع ىلع ةبعكلا تناكو » لاق ٠ هدبب هعضوف كلذ ىف هوك ألي ینلا لخدف « لخاد لوأب اوضر یتح

 روك ذلا داجنلا مسا نأ ليا دا صارخ راع جرا يل سلا كاسم عقوو «اعارذ رشع ةينامأ

 هتلضس ترسكناف < ندع لحاس ءارو ردسب ىلا رجتب ناكو » لاق ۰ هلثم جرج نبأ قب رط نم یہ ؟افللو , موقاب

 ةئيبع نب نايفس یورو « اولعفف . بشحلا كتيطعأ ماشلا ىلا مر ست وا نإ : شیرقا لاقف « ةسعشلاب

 «ءايمور ناکو « موقاب شيرقل ةبعكلا ینب ینلا م با و لوقی ريمع نب دیبع عمس هنأ رانید نب ورمع نع هعماج ىف

 اعرذأ اهضرع نم وصقل ا ا اعارذ نرشعو ةعبس املوط ناك » قرزالا لاقو

 باب د ىف ةضالا رايد نب ورمع نع قح] نب ابرکز اور ىف ( ضرالا ىلا رخ ) هلوق ٠ ‹« رججلا ىف اهولخدأ .

 ةلمهملا حتفب ی « هيلع ایشنم طقسف هبکنم ىلع هلء+ » ةالصلا لئاوأ نم « ىرعتلا ةيهارک
 ةيوبنلا ةريسلا لئاوأ ف جرج نبا نع قازرلا دبع ةاور ىو . قوف ىلا رظني راص هلأ ىنعملاو < اتم را ىأ ملاو

 ىو ٠ امہ ”ىرق دقو ابنوکسو ءارلا رم“ ک نیتلا نبا یکحو , ىنطعأ ىأ ( ىداذإ فدأ ) ہل ٠ « لاقف قافأ مث د

 دعب یژر اف » قع نب ایرکز داز ( هيلع هدشف ) هلوق ٠ رب رکشلاب « ىراذإ ىرازإ ه ةتالا قازرلا دبع اور

 قیرطلا ىف هّوق ٠ قرط ةمبرأ نم هتاس ىناثلا ثيدحلا . لیفطلا ىبأ ثيدح نم اهدهاش مدقت دقو « انا رع كلذ

 ةياود ىف عقوو « قيدصلا ىأ ( ركب أ ن , دمع نب هللا دبع نأ ) هلوق ٠ ربع نبا ىأ ( هللا دبع نب ماس نع) لوالا

 اا دم نب مساقلا وخأ وه اذه هللا دبعو « ةفاحق ىبأ نب ركب ىبأ ه سم
 كلذب حرص دقو « دم نب هللا دبع نع هتياور نم نوکبف كلذل !رضاح ناك الاس نأ هرهاظو « ةيلوعفملا لع هللا

 هاورف نامهط نب مهارب] برغأو « دمحأ هجرخأ موف دمع نب نمحرلا دبع هامس هننکل ؛ بابش نبا نع سيوأ وبأ
 هاور دقو . ل Ki ظوفحا و « كلام بئارغ , ىف ىنطقرادلا هجرخآ ةشئاع نع ةورع نع باهش نا نع كلام نع
 نع ركب ىبأ نب دمح نب هللا دبع نع عفان قیرط نم لسم هجرخآ و « هرصتخا هنکل ملاس نع باهش نبا نع رمعم

 قيرط نمو « هجولا اذه نم الإ ةدايزلا هذه رأ مو « ةبعکلا زنک تقفنال و » نآملا ىف دازو هيف املاس عباتف ةشّئاع

 باب » ىف اهف ثحبلا ىتأيسو ةعئاع نع ريبزلا نب هللا دبع نع دمت نب مساقلا قيرط نم ةناوع وبأ اهجرخآ ىرخأ
 قيرطلا ىف كلذ نایب أيس ( مهاربإ دعاوق نع اورصتقا ) هلوق < شيرق ىأ ( كموق ) هلوق . « ةبعكلا ةوسك

 . مدع برق ىأ  ثودحا ىنعمب ةثلثم اهدعب لادلا نوكسو ةلمهملا رسكب ( ناثدح الول ) هلوق . هذه ىلت یا
 هاود دقو « روكذملا دانسالاب ربع نبا ىأ ( هللا دبع لاقف ) هلوق ٠ مهاربإ دعاوق ىلع امتددرا ىأ ( تلعفل ) هلوق

 قدص ىف رمع نبا نم اكش اذه سيل ( تناك نا ) هلق . ةدرجم ةصقلا هذه ةيبأ نع لاس نع باش نبأ نع نمعم
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 ىأ ةزمملا مضب ( ىرأ ام ) هلوق ۰ نيقيلاو ريرقتلا دارملاو كيكشتلا ةروص اريك برملا مالك ىف عقي نکل « ةشناع

 ةءياور ىف هوحنو « كلذل الإ رجحلا ءارو نم سانلا فاط الو » ثريدحلا رخآ ىف دازو « رمعم ةلاور یهو < نظأ

 ( نايلي ) هلوق ٠ ديلا وأ ةلبقلاب نكرلا سا انه دارملاو « مالسلا نم لاعتفا ( مالتسا ) هلوق ٠ ةروكذملا سيوأ ىلأ
 0 اهردقو ةرئادلا فصن ةفص ىلع فورعم وهو مجلا نوكسو ةلءبملا رسکب ( رجحلا ) نم نابرقب یآ

 علا آ نبا وه ( ثعشالا انثدح ) ةيناثلا ةقيرطلا ف هل . ابر رق قأيس ة.هکلا نم جرخأ یذلا ردقااو « اعارذ

 رجل حتفب ( ردجلا نع ) هلق . كانه اف ام ىلع انن ةدايزن دوسالا نع رخآ هجو نم ملعلا ىف مدقن دقو < یراحا

 لانو راتلاد ىلعتسملا ةياور ىفو « هيف ىراخبلا خيش ددسم دنسم ىف وه اذكو شکالل اذك ةلمبملا نوكسو

 نع هدنسم ىف ىسأ ايطلا دواد فالو , رجحلا دارلا نال اپمضب هطبض نم موو . ىنا رادجلا ىف ةغل ردجلا : ليلخلا
 « رجحلا » ثعشالا نع نابيش قیرط نم ةناوع ىنالو « كشلاب « رجملا وأ ردجلا د 0

 ةيناثلا قيرطلا ىف هلوق اذکو « تيبلا نم هلك رجحلا نأ هرهاظ اذه ( من لاق ؟ وه تيبلا نمأ ) هل . كش ريغب
 لاق لیبحرش نب دئرم نع هيبأ نع قازرلا دبع هاور اک سابع نبا ىتفي ناک كلذبو ( تيبلا ىف ردجلا لخدأ نأ )

 من E تی هک رجحلا تلخدال ريبزلا نبا ىلو ام تيبلا نم تبل و ول : لوقي سابع نبأ تم و

 ىف ىلصأ نأ بحأ تشک » تلاق ةدئاع رع همآ نع ةمقلع قيرط نم یاسالاو ىذمرتلا یورو ؟ « تببلا نم نكي

 كموق نكلو « تيبلا نم ةعطق وه اهاف هيف لص : لاقف رجحلا ىنلخدأف ىديب هب هللا لوسر ذخأف « تيبلا

 فالو « ةشئاع نع ةييش تاب ةيفص قيرط نم دواد یال هوحنو « تیبا نم هوجرخاف ةيعكلا اونب نيح هورمصةتسأ

 ىلا تلسرآ اهنا » هيفو ةثئاع نع ريبج نب ديعم قيرط نم دمحألو « ةقئاع نع ةورع نع ةداتق قيرط نم ةناوع

 دقو « ةقلطم املك تاياورلا هذهو « ليلب مالسإ الو ةياهاج ىف هانحتف ام : لاقف ليللاب تيبلا اه حتفیل ىجحلا ةبيش

 بابلا ثيدح ىف ةشأاع نع هللا دبع نب ثراحلا نع ةعرق ىبأ قيرط نم ملل اهنم ؛ ةديقم اهنم حصأ تاءاور تءاج

 كير ال یلبف یدعب هونب نأ كموقل ادب ناف » اهنع ثراحلا نع رخآ هجو نم هلو < « رجحلا نم هيف ديزأ ىتح »

 اذه ىف ةئاع نع ريبزلا نب هللا دبع نع ا ل

 نع هاور یذلا نامور نب ديزي لوق ةعبارلا قيرطلا رخآ ىف ىفأمسو « عرذآ ةتيم رجحلا نم اف تدزو » ثيدحلا

 نع رواش نب دواد نع هعماج ىف ةنييع نب نايفسأ و « اهون وأ كا و هارأ هنأ ةورع

 عرذأ ةتس» ريبزلا نبا نع ديزي ىلأ نب هللا ديبع نع هلو « رجلا ىلإ ام عرذأ ةتس امف داز ریبزلا نبا نأ » دهاجم

 هذهو « هنع « ةفرعلا » ىف قپبلا هجرخآ اک شيرق نم ملعلا لهأ نم میشل ددع نع یفاشلا کد اذکمو « ربشو

 شکاف اعوفرم ةشناع نع لسم دلع ا « ةعبسلا نودو ةتسلا قوف اهنأ ىلع عمتجت اهلك تاءاورلا

 2 « ظافح لا تاقثلا نع ةدايزلا نم اف | حجرأ أ ةئباسلا ةياورلاو < ةذاش ىبف « عرذأ ة ةسمخ صجححلا نم اف لخدآ

 « ىرخألا تایاورلا عم عمنجتف لاو نکرلا نيب ىتلا ةجرفلا ادع ام ا ديرأ هنأ وهو هجو ءاطع ةياورل ىل رهظ ٠
 نا » ءارخلا نب یدع نب ورم ىبأ ثيدح نم ی ا .یشو عرذأ ةعب رآ ةجرفلا ادع ىذلا ناف

 ةءاورو « رسكلا ء الإ ىلع اذه لمحیف «عرذأ ةعبدأ رجا نم امف تلخدالو : ةهق' هذه ىف ةشئاعل لاق مب ىنلا

 رخآ ىف ثحبلا اذه ةرمك ركذأسو ۰ كلذ ىلا ىنقبس نم رآ مو كاذب اهلك تاياورلا نيب عمو ٠ هدبج لع ١ ءاطع
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 ةقفنلا ىأ داصلا ديدعتب ( ةقفنلا مهب ترصق ) هلوق ٠ یفرعت ملأ ىأ ( ىرت ملأ ) هلوق . ثيدحلا اذه ىلع مالكلا

 ىبأ نب هللا دبع: نع « ةريسلا » ىف قححإ نبا ركذ ام هضوب و ؛ هريغو قرزألا هب مزج اك كلذل اهوجرخأ ىتلا ةبيطلا

 نب ةدعج دج وهو - موزخ نب نأ ر مع نب دياع نب بهو ار نآ ه ةيمأ نب ناوفص ن هللا دبع نع ريخأ هنأ حجت

 عيب الو یفب روم هيف اولخدت الو « بيطلا الإ کبک نم هيف اولخدت ال : شيرفل لاق یوزخلا بهو ىلأ نب ةريبه

 رع دوش هنأ هيب نع دیزب ىلأ نب هللا دبع نغ د هعماج ىف ةنيمع نب نایفس یودو « سانلا نم دحأ ةلظم الو ابر

 ءال تبرقت اشیرق نا : لاقف ةبعكلا ءانب نع رع هلأسف كلذ كردآ ةرهز ىنب نم خيش ىلا لسرآ باطخلا نبا

 ةباور ىف (اولخديل) هلوق ٠ « تقدص رمع لاقف ؛ رجحلا ىف تيبلا ضعب اوكرتف تزجعف - طلا ةقفنلاب ىأ - ةبعكلا

 نأ دارأ وه اذإ لجرلا ناكف » ةشئاع نع هللا دبع نب ثراحلا قيرط نم لسم داز مال ريغب « اولخدب » لمتسلا

 ( ةيلهاحجي ) لوق ۰ ثيدح نيونتب ( مدبع تیدح ) هڵۆق . « طقسف هومفد لخدي نأ داك اذ] ىتح قترب هن وعدو اهلخدپ
 قيرط نم ةناوع الو : رفکب دبع گودح و دودألا قدرط نم ملعلا ىف مدقت دقو ٠ ةيلهاجلاب ىومشكلا ةياود ىف ۱

 ثعشأ نع نابيش ةياور ىف ( مهبولق ركشت نأ ااف ) هلق . « كرشب دبع ثردح » ةشناع نع ةورع نع ةداتق

 دارفنالا ىلا هوس نآ ۳ اهشخ ىلا ةرفنلا نأ مه اءلع ضعب نع لاطب نبا لقث و « فاكلا لدب ءافلاب « رفتت »

 مس واق راكنإ فاغأ ىأ ردمملا یعع لووم وهو « انه عقو اذک ( رد ا لخدآ نأ ) هلو . مهلود رخفلاب

 فاعأف » ظفلب صوحالا ىنأ نع روصأم نإ دعس نع سم هاور دقو « فوذحم الول باوج و « ربا ىلاخدإ

 ثعشأ نع نابيش قیرط نم ليعامسالا هتبثأ اذکو « الول باوج تيثأف « لخدآ نأ تراظنل موافق رکن نآ

 هاور اذك ( ةثئاع نع ) هلوق ۰ ةورع نبا وه ( مانه نع ) ةثلاثلا قیرطلا ىف هلوق . « هتلخداف ترظنل » هظفل و

 نع دمحأو ءرهسم نب ىلع قیرط نم ةناوع وبأو « ناملس نب ةدبع قيرط نم یاسلاو ةيواعم ىبأ قيرط نم لسم
 نع .یبزلا نب هللا دبع هيخأ نع هيبأ نع ماشه نع هاورف نعم نب مساقلا مهفلاغو « ماشه نع مهلكر م نب هللا دبع
 اذه ريغ نم ةدوهشم ثيدحلا اذهل ةثئاع نع ةورع ةباور ناف « حجرأ ةعاجلا ةءاورو « ةناوع وبأ هجرخأ ةشئاع

 رضنلا فو ةدانق قيرط نم ةناوع فال اذکو هنع نامور نب ديزي قيرط نم ةمبارلا قيرطلا ف تأسف « هجولا
 ىلع ادئاز اثیش هنم ةشئاع نع هيخأ نع لمح ةورع نوكي نأ لمتحو « ةطساو ريغب ةقئاع نع ةورع نع امهالك

 حتفب ( افلخ هل تاعجو ) هلوق . معلا باتک ی هحرش مدقت اف ریب لا نبا عم ديزي نب دوسالا عقد ا اهنغ هتياود

 ةمجعملا ءاخلا رسكب « بيرغلا » ىف ىبرحلا هطبضو « ةقاعملا ةياورلا ىف هرسف دقو ۰ ءاف اهدعب ماللا نوکسو ةمجعملا
 ۰ « نیباب اهل تاعجو » ةعبارلا ةياورلا ىف هلوق هنيبو « لوالا باوصلاو « تيبلا رخؤم ىف دوعع ةفلاخلاو : لاق

 نوكسو ماللا حتفب ىبباقلا اهطبضو « هتينبل » هلوق ىلع افطع ءاتلا مضو ماللا نوكسب « تلعجو » هلوق ( هيبنت )
 نمي رتغي الف ٠ هلعجب مللي ىنلا مه الو « فاخ نم باب هل لعجت مل اشيرق ناف . مو وهو ترصقتسا ىلع افطع ةائثملا

 ىنعي افلخ ) اذه هدنسب ةورع نبا ىنعي ( ماشه انثدح ةيواعم وأ ناق ) هلوق ۰ نوكس مث حتفب ةملكلا هذه ظفح

 . بابلا فلخا : لاق ماثه نع رهسم نب ىلع قيرط نم ةناوع وبأ هني ماشه لوق نم روكذملا ريسفتلاو « ( اباب .

 بيرك ىبأ نع ةميزخ نبا هجرخأو . روک ما ريسفتلا امهتياود ىف عمتي مو « یاسنلاو لسم اهلصو ةيواعم ىبأ قيرطو
 ف هو . مدقملا بابلا لباقي فلخ نم رخآ اباب ىنمي « افلخ اهل تلعجو , هظفلو ريسفتلا جردأو ةماسأ ىلأ نع
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 هاور اذگ ( ةورع نع ) هلوق ۰ « جرختسلا » ىف معن وبأ هب مزج اک نوراه نبا وه ( ديزي انئدح ) ةعبارلا قيرطلا

 هنع مهدين اسم ىف علم نب دحآو نانس نب دمحأو لینح نب دمحأ هجرخأف هنع نوراه نب ديزي باععآ نم ظافحلا
 ديزي نع مهلك ىفارفعزلاو لامجا نوراه قيزط نم لیعاعالاو « مالس نب دمت نب نمحرلا دبع نع ىتاسنلاو « اذكه
 ةورع لدي « رييزلا نب هللا دبع نع » لاقف نوراه نب ديزب نع هاورف ةماسأ ىلأ نا ثراحلا مهفلاخو ‹ نوراه نب

 لاق < هيبأ نع مزاح نب ريرج نب بهو نع رهزالا فأ قرط“ نورد لیعاالا هج أ اذكهو « ریزلا نا
 اک ناکشم نب دم هعبات دق : تلق . نیوخالا نم هم نامور نب دیزب نأكف هطبض رهزالا وبأ ناك نإ : ليعامسالا
 مضوآ ةءاجلا ةياور نکل ؛ نيوخآلا نع هلمح دق ديزيو ۰ ريرج نب بهو نع هنع لوغدلا نع قذوجلا ةا

 اذه لثم ىف واولا فذح زوج ال : یزرطلا لاقو « ةفاضالاب ةاورلا حس اذك ( دبع ثيدح ) لوق حصأ ىبف
 هتياود ىف ريرج نب بهو داز ( همده ىلع ريبزلا نبا لح ىذلا كلذف ) هلق e ٠ او د روسو باوصااو

 ىلا هاني و همده نيح ريبزلا نبا تدهمثو ) هلق . روک ذلا دانسالاب نامور نبا وه ( دز لاق ) هلق . « هنانبو »
 قرط نم سم یورف اهضاو هريغو لسم هرکذ دقو ارصتخم نامور نب ديزي هركذ اذکه ( لبالا ةمئسأك هلوق

 «٠ ناکام هرمآ نم ناکف ماشلا لهأ هازغ نيح ةيواعم نب ديزب نمز تيبلا قرتحا امل » لاق حابر ىلأ نب ءاطع
 ةبعكلا ماشلا لهآ قرحآ اا اولاق د هريغو نامور نب ديزب نع سي وأ ىبأ قي رط نم « هم باتكد» ىف یہک افللو

 نب نيصحلا لحترا » لاق د نب ثراحلا ىنأ قیرط نم تاقبطلا ىف دعس نبالو « ةبهكا تهو قينجنملاب اهومرو

 رخآلا عيب ر ىف ةيواعم نب ديزي توم مهاتأ ال - ةيواعم نب ديزي لبق نم ريبزلا نيا لئاقي ناكىذلا ريمالا ىنعي ب ريم
 ىأ - ضفنت ةبعكلا اذاف ٠ تمد وف ةبعكلا لوح تناك ىتلا صاصخلاب ريبزلا نبا مأف : لاق نيتسو عب دأ ةنس

 قيرط نم یک افالو « قينجنملا ةراجح نم ءاسنلا بويج لاثمأ امف اهلفسأ ىلا اهالعأ نم جنت ةنهوتم - كرحتت

 موي دجسملا قو ٠ مج یب باب ىلع ماشلا لهأ ضعب قرحأ ريم نت نا شرچ مدق |! هنآ ینغلب » جاس نب ناهثع

 هيلع عقیل ريطلا نا ىتح تيبلا ءانب فعضو ۰ نوكلاه مهنأ ناقيرفلا نظف تيبلا ىف ذخأ ىتح قيرحلا ىشف مايخ
 نم تهو دق ةيعكلا تناك ه لاق كلذ رضح هنا لمبحرش نب دلم نع هيب أ نع قازرلا دبعل و « هت راجح رئانتتف

 « ماثلا لهأ ىلع مهبزحي نأ ديري مسواا سانلا مدق ىتح ريبزلا نبا هكرتف « ريبزلا نيا اهمدرف لاق مالا لهأ قيرح

 ںیہ زلا نبا نبي مل د لاق کلم ىلأ نبأ قيرط نم دعس نبالو . ثودحلا « ةبعكلا ىف ىلع اوريشأ : لاق سانلا ردص ابلف

 كلذ در هنأ ىدقاولا نع کحو « نيتسو سمخ ةاس ليقتسا نيح اهانب مث « نیتسو عب رأ ةئس سانلا جح ىح ةبعكلا

 فمن ىف ناك كلذ اب قرزالا مزجو « اموب نیمیسب شرجلا لبحر دعب اهءانب أدتبا هنأ ىدنع تيثآلا : لاقو
 هدمأ دتماو تقولا كلذ ىف ءانبلا ءادتبا نوكي نأب نيتياورلا نيب علا نكم و: تلق . نيتسو عبرأ ةنس ةرخآلا ىداج

 ةبعكلا ءانب نم غارفلا نأ یحبتسلا خيرات ىف نأ هدیژیو . ةيمأ ىنب ىلع كلذب عنشيل قافالا لهأ هاريل مسؤملا لا
 ینلاف الوبةم عمجا اذه نكي مل ناو . ملعأ هللاو بجر روش ىف ناك هنأ ىربطلا بحل ا دازو « نیتسو سمخ ةنس ىف ناک

 نأ ول ريبزلا نبا لوقو , لعفي ال نأب هيلع سابع نبا ةراشإ ءاطع ةياور ىف اسم رکذو . هريغ ىلع مدقم حیحصلا ىف
 لجد دعص ىتح سانلا هاماحتف لاق « امضقنی نأ ىلع مزع مث ثالث هللا راختسا هنآ و « هددجب ىتح هانب هتيب قرتحا کدحأ

 ةدبعأ ريب زلا نا لعج و ۰ ضرألا هب اوفلب یتح هوضقنف اوعباتت ءىش هباصأ سانلا هرب مل ابلف ۰ ةراجح هنم قلاف
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 ینم ىلا انجرخ و لاق دهاجم نع روباس نب دواد نع هعماج ىف ةنييع نبا لاتو « هژانب عفت را ىتح روتسلا اهلع رتسف

 ةروکذاا سیوآ بأ ةياور ىفو « مدهف هسفنب وه ةبعكلا رادج ىلع ريبزلا نا قترا و  باذعلا رظاقن ائالث اهب انقأف

 ىف هل رفح نأ هب ماف هب یبی نأ نم حل اے ال ناك ام ىلا اورظنف هب اونیف تيبلا ىف داعي نأ ملصإ ناکام لزع مكه

 اهوكردأ مث « يبزلا نبا ىلع قش ىتح ايش اوبيصي مف رجحلا وحن نم مهاربإ دعارق أوءيتاو « نفديف ةبعكلا فوج

 « لبإلا نم فاخلا لاثمأ رخص مو مهاربإ دعاوق نع هل اوفشکف ریبزلا نب هللا ديع لزتف « اوئممأ ام دعب

 هللا د ؛ ضعبب هضعب اطوم انانثب هوأرو توبلا دءاوق تضفنف لتملاب دعاوقلا كل: اوكرح ىأ هل اوضفنأف
 مدوشأف الصتم اناينب اوأرو هودهاش ام اودهاش ىّتح اولزنف ما او موهوج وب ا شالا یا م  هرکو

 مدقت دقو « عرذأ ةرشع اهلوط ىف ريبزلا نبا دازف اعارذ ةرشع نام“ ةبعكلا لوط ناكو » ءاطع ةياور یفو « كلذ ىلع

 لعلف عرذأ ةت ةدايزلا نأب قرزالا مزجو « رسكلا ربج هيوار لعلف « اعارذ نيرشع اهلوط ناك هنأ رخآ هجو نم

 لثم رجحلا اذاف.دعاوقلا نع اوفشكوبنا » ديز نع طب اس نب قيرط نم قازرلا د.ع یورو . اضيأ رسكلا رج ءاطع

 ىلع اوعج نيذلا ءانمالا ىف تنك» ىأق ءاطع نع رخآ هجو نم ىهك اللو « ضعبب اهضعب ةكبشم ةراجحلاو ةفاخلا

 دعاوق تین راف هورضف « ةوراا قرع درز لصتت قورع امل ةراجح ىلع اومجهف ۰ افصا و ةماق اورفخ « هرفح

 ضعبب هضعب ذخآ رجحلا ف ضير نع فشکف ه قازرلا دبع دنع دم ةيا ور ىفو « هيلع ىنبف « سانلا بكف تيبلا

 , نارجح هجوو رجح هجو : لبالا فلخ لثم ضيرلا كلذ تيأرف « هيلع اودهشيل مايأ ةيناع افوشکم هكرتف

 نيباب هل لعجو » ءاطع ةياور ىف سم لاق « رخالا نكرلا تف نكرلا ةيحان نم اهب برضیف ةلتعلا ذخأي لجرلا تيأدو
 ليعامسا ةياود ىفو «ريبزلا نب هللا دبع هلعفف » لعلا ىف ىتلا دوسلا ةيا ور ىفو « هنم جرخي رخآلاو هنم لخدي.امهدحأ
 نع ةيعش قيرط نم ىذمرتلل هوح و « ضرالا ىف نيباي هل لم ريبزلا نب هللا دع هضقنف ١ ليءامسالا دنع رفعج نبا

 ناكف ءنييزلا نبا اهاثي ام دعب ةيمكلا لخد هنا, ةرسيم نب ىسوم.نع سيوأ ی قيرط نم ىبك افللو « قل ىأ
 ریسخت ةصق هللا هحر فئصملا رکذب 1 ( لصف) ٠ « رخآ نم نوجرض و باب نم نولخدب اف نومحدزي ال سانلا

 كلما دبع ىلا جاجحلا بك ريبزلا نبا لتق ايلف » لاق ء 000 اهرکذ دقرو « ریبزلا نا هعنص اذ حاولا
 انسل انإ : كلما دبع هيلا بتكف « هلا ةكم لهآ نم لودملا رظن سأ ىلع هعضو دق ريبزلا نبا نأ هربخ ناورم نبأ
 ىذلا هباب دسو هئانب ىلا هدرف رجحلا نم هيف داز ام امأو هرقأف هلوط ىف داز ام امأ « ءىش ىف ريبزلا نبا خیطلت نم

 اهمدوف بجاجحلا ىنمي - ردایف ه ةورع نب ماشه نع ساوأ ىلأ قيرط نم ىهك افللو « هئأنب ىلا هداعأو هضقنف . هحتف
 معلا لهآ نم دحاو ريغ قربخاف : سيوأ وبأ لاق . ىبرذلا بابلا دسو « اهباب عفرو « رجحلا لی ىذلا اهقش یبو
 درف » دهاجم نع رواس نب دواد نع ةنييع نبالو « جاجحلا نعلو ٠ اهمده ىف جاجحلل هنذإ ىلع مدن كلملا ديع نأ

 دقو « كلذ نم ىلوت امو بيبخ اأ انكرت انآ دو : كالا دبع لاقف لاق ؛ رجحلا نم امف لخدأ ريب زلا نبا ناك ىذلا

 هلا دبع نب ثراحلا نأ  ءاطع نب ديل ولا قيرط نم هدنعف ؛ رخآ هجو نم ملم كلذ ىلع كلما دبع مدن ةصق جرخأ
 معاي ناك ام ةشئاع نم حس رييزلا نبا ىنعي  بيرخانأ نظأ ام : لاتف هتفالخ ىف كلا دبع ىلع دف و ةعمبر ىبأ نبا

 اةدصم ثراحلا ناكو ٠ هيف جرج نبا نع قازرلا دبع داز « اهنم هتعمس انآ لب : ثراحلا لاقف ٠ نم ع هنأ

 هتکرت ىأ تددو : لاقو هاصعب ةعاس تكنف « معن : لاق ؟ كلذ لوقت ابتعمس تنأ : كلملا دبع لاقف . بذكي ال
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 ىيبزلا نیا هللا لتاق : لاق ذإ تيبلاب فوط كلملا دبع انب » لاق ةعزق ىلأ قیرط نم اضيأ امجرخأو « لمحت امو

 مأ تم اناف « نينمؤملا ريمأ اي اذه لقت ال : ثراحلا هل لاقف - تیدحما رك ذف - نینمزلا مأ ىلع بذکی ثيح
 عرج : (هيبفت ) ۰ دی نب ءانب ىلع هتكرتل همدهأ نأ لبق هتع “تنك ول : لاقف « اذهب ثدحت نينمؤملا
 هداز ىذلا بابلا نوكي نأ هاضتةمو « ضرالاب بابلا لعج ريب زلا نا نأ ىلع ةقفتم ةصقلا هذه اهتعج ىلا تاياورلا

 بن اج لا ىف ىذلا دودسملا بابااو رجحلا ةبج نم ىذلا رادجلا جاجحلا هريغ ام ةلمج نأ قدزالا ركذ دقو « هتم ىلع

 تاياورلا ىف امل قفاوم اذهو « ربشو عرذأ ةعبرأ وهو ىلصالا بابلا ةبتع تحت امو یناملا نكرلا نيم نع ىبرغلا

 هاضتفمو « هلثم عافترالا ىف وهو ىلصألا بابلا لباقي دودسم باب ةبمككلا رهظ ىف نالا دهاشلا نكل « ةروكذملا
 هب تحرص اک اقصال نوكي نأ لمتحيف « ضرالاب اتصال نكي مل رببزلا نبا دمع ىلع ناك ىذلا بابلا نوکی نأ
 لقنلا رأ مل نكل . ددجلا بابلا دسف هل ادب مث اضيأ هلباقي ىذلا بابلا عفرو هعفر هريغ | جاجحلا نكل تاياورلا
 نيتسو ثالث ةنس ىف ةبعكلا لخاد نم دودسملا بابلا اذه دهاش هنأ «تکم رابخأ » ىف ىهك افلا ركذو . اع رص كلذب

 دوجوملا بابلا ىف اک ةئالث بیلالک هالعأ ىف اذإ و  ضررملاو لوطلا ىف هردقب وهو ةبعكلا باب لباقم وه اذاف نيتئامو

 درو دق ( اموحن وأ عرذآ ةتس ) هلق . تردق ىأ ءارلا ىلع ىازلا مدقتب ( تدزغ ) هلوق ٠ ملعأ هتاف . ءا

 اک نکع اهنم فلتختا نيب عا ناو « تاياورلا حجرأ اهنأو ةيناثلا قيرطلا ىف مدت اک لپ ىنلا ىلا اعوفرم كلذ
 جالصلا نبا هيلا حنج اك بارطضالا لجال ةديقملا تاءاورلا ىف نعطااو بارطضالا ىوعد نم ىلوأ وهو « مدقت

 ء انه كلذ دذعتي مو « عمجا وأ حيجرتلا رذعت ثيحب هوجولا ىواستت نأ بارطضالا طرش نأل « ىوونلا هعبتو

 دحاو ببس ىلع ةدراوتم ةدمقملاو ةقلطملا تیداحالا نأ هدؤيو « ام مهذم ةدعاق ىه اک دیقلا ىلع قلطلا لمح نیعتسف

 جاجحلا نأو « مهاربإ ءانب ىلع هداعأ ريبزلا نبا نأو « مالسلاو ةالصلا هيلع مهادبإ ءانب نع اورصق اشيرق نأ وهو
 ف ىراطلا بل لاق ‹ تيبلا ىف مها رب] ءانب نم رجحلا عییج نأ ةحيرص طق ةءباود تأت لو « شيرق ءانب ىلع هداعأ

 رجحلا نأ اہف ءاج ىلا ةياورلاو“ )2 « عرذآ ة ةعيس ردق تیبلا نم رجحلا ىف ىذلا ردقلا نأ حصالاو : هل « هيبنتلا حرش م

 كلذ ىوونلا لاق امنو « ازاج غئاس ضعبلا ىلع لكلا مسا قالطإ ناف ۰ ديقملا ىلع قلطلا لمحیف ةقلطم تيبلا نم
 « رجحلا جراخ فاوطلا باحي] ىلع صن ىعفاشلا نأ كلذ ىف هتدمعو « تببلا نم رجحلا عسج نأ نم هحجر ال ةرصن
 نمو ةباحصلا نم دحأ نعالو ةعوفرملا ثيداحالا ىف فرعي ال هنأ هريغ لقنو « هيلع قافتالا ربلا دبع نبا لقنو

 بقعتم اذهو « تیبا نم رجحلا عیج نوكي نأ هاضتقمو « ارمتسم المع ناكو رجحلا لخاد نم فاط هنأ مدعب

 ىف قبلا هركذ اک اضيأ ىعفاشلا صن دقف « تببلا نم هلك نوكي نأ هئارو نم فاوطلا باحيإ نرم مزاپ ال هناف
 « مدقت اک میشل شیرق نم معلا لهأ نم ةدع نع هلةن و  عرذأ ةتس نم وحن تيبلا نم رجحلا ىف ىذلا نأ « ةفرعملا »

 ب ىنلا لعلف « بالا ىلع هيف ةجح الف لمعلا امآ و.  اطايتحا رجحلا ءارو نم فاوطلا باحيإ ىأر هلعلف اذه ىلعف

 ةأزملا رم نمؤي الف اعيج نوفوطي ءاسنلاو لاجرلاو امس ال رجحلا روست نم ةحارلل ابابحتسا هولعف هدعب نمو
 ىف اينبم نكي مل رجحلا طئاح نأ ديذ ىلأ نبا نع باهم ا هلقن ام امأو . ةداملا هذه مسح اودارأ مهلعلف « فشكتلا

 هيفف « تببلا لوح ناك كلذ لبق فاوطلا نأو « كشلل اعطق هعسوو هانبف ربع ناك ىتح ركب ىو قب ىنلا نمذ
 م د ظفلب ةيوبنلا ةريسلا لئاوأ ىف « ةبعكلا ناينب باب ه ىف ىتأيس ام كلذ ىف هتدمع نأ ىلا بلهملا راشأ دقو . رظن



Aجا باتك - ۷۵  

 « ريب زلا نبأ هايف « ةريصق هردج اطأاح هلوح یبف رمع ناک یتح تيبلا لوح نولصي اوناک « طئاح تيبلا لوح نكي
 دبع ىف ادوجوم رجحلا لز لو. انه نم هلئاق ىلع مولا لخدف , رجحلا ىف ال دجسملا طئاح ىف وه اإ اذهو . یهتنآ

 نيب و هنبب لخو رجحلا لخد نم فاوط داسفب مكحلا ىف معن « ةحيحصلا ثيداحألا نم ريشك هب حرص اک للي ىنلا
 ركذو « ىمخللا نسحلا ىبأك ةيكلاملا نمو نيمرحلا ماماك ةيعفاشأا نم ةءامج هتحصب لاق دقو « رظن عرذأ ةعيس تاجلا

 ناعارذ رجحلا رادج ضرع اهنم عارذ ثلثو اعارذ رشع ةعبس رجحلا ىهتنمو بازبلا نيب ام ضرع نأ قرزالا
 هنود فاط نم فاوط دسفب الف تيبلا نم سيل رجحلا فصنف اذه لمف « اعارذ رشع ةسخ رجحلا نطب قو ثاثو
 مدهئاف ايب لخدي ال فاح ول اصخش نآل ناينبلا تيبلا امو اتيب ىمسي ال ءاضفلا نإ بلبلا لوق انا لعأ هللاو
 فوطن نأ انيلعف « قافتالاب ليلخال عرش ام فاوطلا نم عورشملا ناف « حضاوب سياف هلوخدب ثذحي الف تيبلا كلذ
 ةمرف « هنع زوجعملا تاوفب اهنم هيلع رودقملا طقسي ال تادابعلا نال تيبلا مرح مادمنا كلذ طقسي الو فاط ثيح

 ىلا هتراجح تاقنف دجسم مدينا ول هنأ هاناق ام هدب يو « فرعلاب ةقلعتمف نيبلا امأو « رادجلا دقف ولو ةتباث ةعقبلا
 نأ ىلع لدف « دجسم ريغ ىلا ةلوقنملا ةراجحملا كلل ةمرح الو اهم ناك ىنلا ةءقبلاب دجسلا ةمرح تيقب رخآ عضوم

 ريغ دئاوفلا نم ةبعكلا ءا ثيدح ىفو . ةيشاحلا ىف ريما نبا كلذ ىلا راشأ . سكعلا فالخ رادجلل لصأ ةعقبلا

 دارملاو «سانلا ضعب ميف هنع رصقي نأ ةفاخم رايتتخالا ضعب كرت ه وهو ملعاا ىف فنصلا هيلع مجرت ام مدقت ام
 ررضلا دلوت هم ىثخ امو هراكنإ ىلا سانلا عرستي ام الا ىلو بانتجا هيفو . بحتسلا هترابع ىف رايتخالاب
 بلجو ةدسفلا عفد نم ملا الا ميدقت هیفو . بجاو ىمأ هيف كرتي ال ام مهبولق فلأتو « ایند وأ نيد ىف مهلع
 ‹ ةحلصملا لمع بايحتسا داع امءوقو نمأ اذإ ةدسفملا نأو « ةدسفملا عفدب *یدب اضراعت اذ] ااو ةحلصملا

 نبا کح : ( لیکت ) . لب ینا ساوأ لاثتما ىلع ةباحصلا صرحو « ةماعلا رومألا ىف هلهأ عم لجرلا ثيدحو

 ‹ ريب زلا نبا هلعف ام ىلع ةبعکلا ديعي نأ دارأ هنأ روصنملا وأ ىدبملا وأ ديشرلا نع هريغو ضايع هعیت و ربلا دبع
 هللا ديع لعالا مثدج ةيشخ هنيعب اذهو : تاق . و « كوملا ةيعلم ريصي نأ ىثخأ : لاقو كلذ ىف كلام هدشانف

 الو اهنم ىهو ام مر نأب اهءانب ددحيو ةبعكلا مد نأ دارآ امل ريبزلا نبا ىلع راشأف امهنء هللا ىضر سابع نبا
 نم ییهک افلا هجرخأ « تعنص ىذلا ريغيف ريهأ كدعب نم ءیج نأ نمآ ال » هل لاقو « صقن الو ةدايزب ال ضرعتي

 هلعف هنأ هل رهظ امل كلذ كرت مث « جاجحلا هلعف ام ضقنب مه كلملا دبع نب ناملس نأ قرزالا ركذو « هنع ءاطع قيرط
 اثیش ةبعكلا نم ريغ ميتود نم الو ءافلخلا نم ادحأ نأ ىلع خيداوتلا نم *ىش ىف فقأ ملو « كلملا دبع هيبأ أب

 ۱ لس قو اهفتس قو ۃرم ريغ اهرادج ىف ممد عقد اذکو « هتبتعو بایلاو بازبلا ىف الإ نالا ىلا جاجحلا هعنص ۷
 عقوو « كل دبع نب ديل ولا ماخرلاب اشرف نم لوأ نا » جرج نبا نع قدذالا ركذف ماخرلا اف ددج و « امحطس
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 ىف نالا رابخالا تفدارت دقو « ةئام اع و ةرشع عبرآ نخ ىف م « ةئاتسو ني ام ةنس ىف م“ « ةئاكسو ةرشع عست

 ديؤملا كلملا مالسالا ناطلس كلذ متهاف مه رت ىلا جات ام ابق با زا ةبج نآ نرشعو نیتذئا ةنس ىف اذه انتقو

 ىف هدجآ ملف هنع ليق ىذلا ناکساا تامأتو نيرشعو عب رأ ةنس تججح مث « كلذ هل لهب نأ ىلاعت هللا نم وجرأو
 نيرشعو عبس ةنس ىف اهفقس ضقن نأ ىلا نيرشعو سمخ ةنس ءانئأ ىف مرحلا نم ثعشت ام ممد دقو « ةعاشبلا كلت



 £ ۱۵۸۷ - ۱۵۸۲ ثيدحلا

 لخاد ىلا لزني لزت اذإ رطاا راص نيعب رأو ثالث ةنس ىف ناك اف « حطسلا مخرو افقس اهل دد دنجلا ضعب یدب ىلع

 ناك ىلا تاقاطلا نم حطسلا ىف ناکام دسو ىرخأ ةرم فقسلا ضقن ىلا دسافلا هبأر هادأف «الوآ ناك ام دشأ ةبعكلا

 ضعب راغف . بدأ ريذب امف نودعصي لاملا راص لب ؛ ةبعكلا ناهتما كلذ نم مزلو « ةبعكلا ىلا ءوضلا اهنم لخدپ

 دنا ضعب زهجو < كلذب م أ نركب نأ ركن أ رهاظلا ناطاسلا خلبف . كلذ وكشي ةرهاقلا یا بتكف نرواعلا

 الإ اثیش لعف ام هنأب ارضح اوبتکف ةبهرو ةبغد نوقابلا عمتجاو رؤاج نم ضعب لوالل بصعتف كلذ فشكل

 ةعب ر ىفأ نب شارع نع ءاج دقو . سالا هنع ىطغو ناطلسلا بضغ نكسف < ةحلصم هلعف ام لک نأو ٠ میم الم نع

 هذه اومظع ام ريض لازت ال ةمالا هذه نا » لاق قم ىنلا نع ةمجعم اهدعب و فاآلا لبق ةيناتحتلاب وهو ىوزغلا

 ىف ةيش نب رو هجام نباو دحأ ه.جرخأ « اوكله () كلذ ا وعض اذاف : اهمیظما قح ی ةیکلا ینمو - ةمرحلا

 جامتحالا قفتي مل هنأ هنم بجعتي امو . همرکو هن نتفلا نم نمألا ىلاعت هللا لأسنف ۰ نسح هدنسو « 6۵ باتک و

 هددج ىذلا للا ىف امإو ةيماشلا ةبجلا ىف هانب ىلا رادجلا نم ام جاجحلا هعنص ایف الإ حالصالا ىلا ةرمكلا ىف

 ءاكح ام اذکو « بازیلاو بابلاك نیسحتا وأ ماخرااک ةضحم ةدابزل وه اعاف عقو ام كلذ ادع امو « ةبتملاو حطسلا

 ةلمه أ نيملاب یآ  تباعف کم ترراج » لاق هی نع یمپسلا ركب نب هللا لع نع مركم نب نسحلا نع یی افلا

 « عضوملا نع تلاطف ابناکم اهولخدبل ىرخأب "جو تجرخ أف تيبلا نيطا- أ نم ةناوطسأ ب ةدحولا ءابلابو

 « حدق نم مدقآ هو اضأف دغ قم اوءاخ اهوحاصحل دغ نم اودوعما اهوکرتف الل جەت ال ةبعكلاو لالا مہ ؟ردأو

 نآکو «نيعباتلا عابتآ رايك نم بیبح نبأ وه ركب و« تاقث هلاجر یوق دانسا اذهو , ملا وهو فاقلا ۳ ىأ

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . بشخ نم ةناوطسسالا تناكو « سابملا ىب ةلود لئارآ ىف تناك ةصقلا

 : [ لقلا ٩۱ ] ىلاعت هلوقو مرحلا لضف اپ - ۳

 ( نیللسلا نه نوك نآ ترمأو « ءىش "لک هلو « ایمگرح ىذلا ةرلبا هذه بر دبعأ نأ ترمأ ام ]8

 : ( صّصقلا ۵۷ ) هاك ذ لج هلوقو
e)نودي ال مترثك أ نک لاو + اند نم ًاقزر هیش لک تاریک هيلإ یھ ان امر ممن  ) 

 نا نع سلط نع وهاج ن رع روصنم ن رع ديجلا دبع 7 نب درج حوا دبع *ن لع اش ~~ ۷

 "کو ش دضءهب ال لا ةماعلا ةكمر حض مو هلل هلي لل وسر لاق » لاق امنع لا 7 یضر سا

 6 اف رع نم در 3 طب الو « ا ارنب الو
 هلوقو ) هلوق . « مرحلا رج دضعي ال باب » ىف هدودح رکذ یاس ینلا کلا ىأ ( مرحلا لضف باب ) هلوق .

 ةيبوبرلا ةفاضإ ةبج نرم ةجرتااب اهقاعت هجو ( ةيالا ( اهمرح ینلا ةدلبلا هذه بر ديعأ نأ ترمأ امن] ) ىلاعت
 ىف فاسلا ىور ( ةيالا انمآ امرح مل نكم مل وأ ) هلوق . مرحلا لصأ یهو. اهل فر رشقلا لمس ىلع هناف ةدلبلا ىلا

 یرابلا ف + ۳ ج ۷ س م



 جملا باتک- ۵ ۱ 9۰

 لجو زعدقل لزا انشأ نم فلخت كس یا عت نإ: مینا لاق لفون نب رض ل ثراملا ناد ريسفتلا

 مرفك لاح ىف نامأ ىف هنم مو نيمأ دلب ىف ۳ ةيآلا ( انمآ امرح ۸ نکع | وأ و هيلع ادر

 دلبلا اذه نا » سابع نبا ثيدح بابلا ف فنصلا دروأو . قلا اومياتو اوملسأ نأ دعب ممل انمآ نوكي ال فيكف
 فوتسم هياع مالكلا فای و کعب ۱ والا نانو سقم ١ كا

 < ىلاعت هللا ءاش نإ كانه ایرق

 هلوقل ۰ ةصاخ ارش ما رقت دلا ق یک ناو اھو کت زود كيور صاب - 4

 هاوَس سان هانلمج ىذلا مارا دجسلاو هلا ليبَس نع نودي اورفك نیذلا نإ ) : [ جملا ۲۵ ] ىلامت

 اسوبحم : کم "یراطلا : یدابلا . (ريلا باذع نم" ق ذذ لب والاب هيف ذرب نمو « دابلاو هيف فک املا

 ورم نع نيسح نب ؟ىلع نع باش ن | نع سنوي نع بهو "نبا ىنربخأ غم نشري - ۸

 لهو : لاق ؟ کم كراد ىف « لز نبأ للا لوسر اي : لاق هنأ امهنع " للا ˆ ىضر دز نب ةماسأ نع نامع نبا

 امنع "لا ضر ىلع الو رغم هرب لو «"بلاطو وه بلاط ابا ثرو "ليقع ناکو ؟ روذ وأ عابر نم لیفت 1
 ثري ال : لوقیهع فا یضر باطلا "نب هرم ناکسف « نیرفاک + بلاطو لیقع ناکو نیسم اناك امهن ال ء ايش

 اورجاهواونمآ يذلا نإ ) : [ لاغألا [vw ىلاعت هلا لوق نولوأتي اوناكو باهش نبا لق « وكلا یو

 بالا 4 صعب هايلوأ مضعب كا وأ اورمنرا نذلاو هللا لی ىف مهسقأو ملاومأب اوذهاحو

 [ ۱۷۱۰۱۲۸۲ ۰۳۰۵۸ : ىف هفارطآ ب ۱۰۸۸ ثيدحلا ]
 نا إل ىلاعت هلوقل « ةصاخ ءاوس مارحلا دجسملا ف سانلا نأو « اهئارشو اهعيبو ةكم رود ثيدوت باب ) هلوق .

 ىلا ةجرتلا هذبب راشأ ( ةنالا ( ءاوس سانلل هانامج ىذلا مارحلا دجسلاو هللا لیبس نع نودصيو اورفك نيذلا
 ۲ نم ؛ بئا و لا الإ ةكم عابر یع عدی امو« رو ركب وبأو مب هللا لوسر قوت » لاق ةلضن نب ةءقلع ثيدح فعضل

 دبع لاق < ءاطعو دهاجمو رع نباو هرهاشب لر  لاسرو ما هد دانس] قو هجام نا هچرخآ « نكس جاتحا

 لزني اهنال کم رود بكوبت نأ یہ رع نأ ىنربخأف « مرحلا ىف ءارکلا نع ىبهني ءاطع ناك: جرج نبا نع قازرلا
 قيرط نم ىواحطلا یورو . رمعل كلذ نع رذتءاو وربع نب ليج هراد بكوب نم لوأ ناكف « اهتاصرع ىف جاج ا
 نم قازرلا دبع یورو . اتوب ةراجإ الو اپعابر عسب لع ال « حابم ةكم : لاق هنأ دهاجم نع رجابم نب مهار |
 «ةفيلح وبأو ىروثلا لاق هب و . امتراجإ الو کم تويب عسب لحي ال : رمع نبا نع دهاجم نع رجاپم نب مهأربإ قيرط
 تبدح نع باحيو . ىواحطلا هراتخاو روپ#ا لاو زا وا و دم نع فاتخاو ؛ فسو وبأ هيحاص هفلاخو

 ىذلا ةماسأ ثيدحي یمفاشلا جتحاو . كلذ ىف رمع نع فلتخا ام هب عمجيس ام ىلع هلمحب هتص ريدق# ىلع ةمقلع
 نم » حتفلا ماع هلوقب و هنم ابعاتبا نم ىلاو هيلا كلما فاضأف : ىعفاشلا لاق « بابا اذه ىف یراخبلا هددوأ
 نيذلا نیزجاپلا ءارقفلل ) ىلاصت هلوقب ةعزخ نبا جتحاو . هيلا رادلا فاضأف « نمآ وهف نايفس ىبأ راد لخد
 1 مل كلمي تسيل رايدلا تناك ولو « مهلا لاومألا بسذ اک مہلا رابدلا هللا بسنف ( ملاومأو مراد نم اوجرخأ



 ٠ ثيدحلا ۱۵۸۸ ۵١

 رفعچ ناكل كلمت ال ليقع ابعاب الا بنا را: لاو ٠ « مل كعب تسيل رود نم جارخالا ىف نيمولظم اوناك

 ءاج ام ضراعي الو . هک نجسلل اراد ىرتشا هنأ ريع رثأ عوببلا ىف ىتأيسو ٠ هنود نیس اناک ذ اب ىلوأ لعد

 قازرلا ديع لاقو « ديمح نب دبع هجرخأ جاحلا نمز ىف کم رود قلغت نأ ىبثي ناکه نأ ريع نع ربع نبا نع عفان نع

 دقو , ءاش رح ىدابلا لزنيل « اباوبأ عرودل اوذختت ال ةكم لهأ اي : لاق ربع نإ دهاجم نع روصنم نع رمعم نع
 ۱ ءارشلاو عسبلا عدم كلذ نم مزلپ الو « دوفولاب افر ءاركلا ةداركب امہنيب عمجیف ۱ رع نع رخآ هجو نم مدقت

 نآ ىلع لدي نآرقلا رهاظ ليعا | یخاقلا لاق « كلذ ى كلام نع فلتخاو . نورخآو ںہآ مامإلا حنج اذه لاو

 ىف هباصا و كلام لوق فاتخم مل : ىرببالا لاقو . كم رود راس ال ةالصلاو كنلا هيف نوکی یذلا دجسلا هب دارملا

 فالتخالا ءاج مث نمو ؟ نیبلسلل ترقأ وأ اهتمرح مظعل ابلهأ ىلع اهب نم له اوفلتخاو ؛ ةونع تحتف ةكم نأ

 ام ريغ كح تفلاخ اهلهأ ىلع اهب "نم مب ىنلا نأ ةونع تحتف ابن اق نم دنع حجارلاو ؛ ءاركلاو امرود عیب ىف
 ىف لي وأتلا لهأ فلتخا دقف ةلأسلا هذه نع اًمشان كلذ ىف فالتخالا سيل و , هريغو للا هركذ كلذ ىف دالبلا نم
 «ءاوس» هلوقب دارملا له اضيأ اوفاتخاو ؛ طقف ةالصلا ناكم وأ هلك مرحلا وه له « مارحلا دج.ملا » انههلوقب دارملا

 ناك ول : ةعزخ نبا لاق . اضيأروكذملا فالتخالا أن كلذ ةطساوبو كلذ نم معأ وه اف وأ مارتحالاو نمالا ىف

 امل مرحلا عييمج ىلع عقاو مارا دجىملا مسا نأو مرحلا عييمج ( دابلاو هيف فک املا ءاوس إل ىلات هلوقب دارم
 هرك الو كلذ نم عنم الاع ملعت الو : لاق . ناو فيجلا ءاقلإ الو لوبلا الو طوغتلا الو ريق الو رتب رفح زاج

 لوق الو اهتيناوحو کم دود ىف فاكتعالا زاجل كلذک ناك ولو « هيف عامبا الو مرحلا لوخد بش الو ضن احل ش

 , دهاجمو ءاطعو سابع نبا نع درو هلك مرحلا مارا دجسملاب دارلا فأب لوقااو : تلق . ملعأ هناو دحأ كلذب
 ىزاغملا نم « ةكم حتف باب » ىف ركذدسو « ةفيعض مهلا املك كلذب دیناسالاو ٠ مهنع هريغو متاح ىلأ نبا هجرخأ

 « ىنمملاب هنم ریسفت وه ( ىراطلا ىدابلا ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةونع وأ احلص اهحتف ىف فالخلا نم حجارلا

 ىف نوكي ىذلا ىدابلا : لیعاالا لاقو . هريغو دم نب دبع هاود اک هريغو سابع نبا نغ ءاج ام یضتقم وهو

 سعم نع قازرلا دبع یورو . نايس ”ىراطلاو مقلا نأ ةيآلا ىنعمو « داب وبف دليلا رهاظ ناک نم اذکو « ودبلا

 ءانه عقو اذک ( اسوبع انوكمم ) هلوق م ريغو ةكم لهأ هيف ءاوس : لاق (دابلاو هيف فک ام ءاوس ) ةداتق نع

 ةبالا هذه ىف هلوق انه اه ركحذ ةسانم نكلو <« حتفلا ةيآ ىف ىه اإ و ةروك ذلا ةيآلا ىف ةملكساا هذه تسيل و

 قيرط نم یراحطاا یورو . مةلا فک املا دارملاو « زاجلا ىف ةديبع وبأ هلاق روكذملا ريسفتلاو ( فک املا )

 أرق مث « فک اع تنأ : اش دج ۱ انأو فكتعأ نأ تدرآ : : لاق نيصح ىبأ نع نایفس

 ىلع نآ » بهو نبا نع هريغو ةلمرح نع مم ةياور ىف ( ناثع نب ورمع نع نيسحلا نب ىلع نع ) هلوق ٠ ةيآلا هذه
 ىف » هلوف نم مابفتسالا ةادأ فذح ( كراد ىف « لزنت نبا ) هلوق ٠ « هريخأ ناثع نب ورمع نأ هريخأ نيسحلا نبا

 « كراد ىف لزنتأ » ظفلب بهو نبا نع ىلعألا دبع نع سن وب نع ىراحطلاو ةم زخ نبا ةياور ليلدب « كراد

 ىلأ نب دمحم قيرط نم ىزاغملا ف فنصاللو « هيف یراخببا خيش غبصأ نع رخآ هجو نم قزوجلا هجرخأ اذكو
 نع همهفتساف هراد ىف لزنپ هنأ نظ مث هلوزن ناكم نع الو همهفتسا هنأ كف « ادغ لزنت نبأ » ىرهزلا نع ةصفح

 یرهزلا نع اص نب ةعمز ةلاور احوضو هدیز و ۸ م لوخد دار نبح ناك كلذ نأ ةصقما هذه رهاظو ۰ كلذ



 سس ل لل لل لل ل ل جملا باتک م٥ 12, ۱
 ىنيدملا نب ىلع یورو ؛ ثيدحلا « کت ویب ىفأ لزنت نیا : ليق كم هلي ىنلا لخدب نأ لبق حتفلا موب ناك امل » ظفلب
 ؟ لزا نبأ : کم مدق نيخ لب ینلل ليق » لاق نيسح نب ىلع ن دم نع دانید نب ورمع نع ةئيبع نب نايفس نع

 نع ثيدحلا اذه ذأ سا نب ىلع نب رک نا كأ ام: ىنيدملا نب لع لاق « لط نم ليقع ایل كرت لهو : لاق
 5 ةصقلا ددعت ىلع لمحسف ‹ ىنم نم ره بأ دارأ نيح كلذ لات هنأ ةربره ىلأ ثيدح ىف نکل ' هنآ

 حبر عج عابرلا ( رود وأ عابد نم ) هلوق ٠ ءانل كرت لهو » هريغو لسم ةياود ىف ( ليقع كرت لهو ) هّوق
 ديك ات امإ « رود وأ » لوقف اذه ىلعف رادلا وه ليقو تايبأ ىلع لمتشلا لزاملا وهو ةدحوملا ن وكسو ءارلا حتفب
 نب دمع قیرط نم یک افلا ثيدحلا اذه جرخأو « لزنم نم » ةصفح ىبأ نب دم ها ور ىفو . یوارلا كش نم وأ
 بلطملا دبعل تراص مث « فانم دبع نب مشاه راد تناك ابا راشأ ىلا رادلا نإ لاقيو : هرخآ ىف لاقو ةصفح ىبأ
 ليقع ناکو ) هلوق . هپ ینا دلو فو هللا دبع هيبأ یتح لب ىنلل راص مث نف « رمع نيح هدلو نيب اهمسقف هنبا
 امهنوكل امهببأ نم هاثرو ام رايتعاب اهلك رادلا ىلع بلاطو ليقع لوتسا رجاه |. لب ینلا نأ اذه لصع ( حلا
 ىهك افلا کحو . اهلك رادلا ليقع عابف ردہب بلاط دقفو « ةرجماب ابنم هقحل مپ ىنلا كوت رابتعابو ء اماسي م اناك
 نم هتياور ىف دازو ()رانید فلأ ةئاع جاجحلا یخآ فسوي نب دمحم اهوعاب نأ ىلا ليقع دالوأب لزت لل دادلا نأ
 مدج ةصح ىأ « بعشلا نم انييصن انكرت : كلذ لجأ نم لوقي نيسحلا نب ىلع ناکسف » ةصفح يأ نب دم قيرط
 ىنلا ىضمأو « هراد رفاكلا هبيرق عاب نينمؤملا نم رجاه نم ناك: هريغو یدوادلا لاقو ٠ بلاط يأ هبآ نم ىلع
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةلأسملا هذه ىف طسب دیر داهجلا ىف تأ يسو « مهم لس نم بولقل افملأت ةيلهاجلا تافرصت إب
 اهورجم رود اهنال هل هللا لوسر اهلزني مل اماف ليقع كلم ىلع ةعاق تناك نإ رادلا كلت نأ ىدنعو : ىباطخلا لاقو
 اهلزنل اپکرت ول هنآ هموهفم و « ابعاب المقع نأ یهتقی ثيدحلا قایس نأب بقعت و . هوكرت امف اوعجرب مف ىلاعت هللا ىف
 اذهو « لوقب رع ناك كلذ لجأ نف » ليعامسالا دنع بهو نبا نع خاص نب دمحأ ةياور ىف ( رع ناكف ) هلوق
 ةصفح ىنأ نب دمحم قيرط نم یزاغلا ىف فنصلا دنع وهو دانسالا اذ اعوفرم تبث دق رمع ىلع فوقوملا ددقلا
 نإ كانه فوتسم هبلع مالكلا ىتأيسو « هنع جرج نبا قيرط نم ضار فلا قادرفم هجرخأو ىرهزلا نع رمعمو
 لاق ) هلوق . رمع نع امطقنم نوكيف باب نبا وه حا رمح ناكو » لئاقلا نأ ىرطاخ ىف جلتخيو . ىلاعت هللا ءاش
 ىلوتي ىأ ثاريملا ةيالوب € ضعب ءايل وأ مهضعب ) ىلاعت هلوق نورسفي اوناك ىأ ( حلا نولوأتي اوناكو باهشش نبا
 هريغو ثاريملا ىف اضعب مه

 کم ال یبا لوزن سیساپ - ٥
 هنع “للا ضر ةريره ابأ نأ لس وبآ یدح لاق یره*زا نع بیش انتربخأ ناملا وبآ شم - ۹

 ىلع اوت یخ ةنانكىنب نیا ءاش نإ ادغ ان زم : ةكم مودق دارا نيح قط هللا لوسر لاق » لاف
 کلا

 واو ۳ ¢ EYAL FAA , 14۹: : ىف هفارطأ - ۱۵۸۵ ثيدحلا ]

 « رانيد فال | ةينايب ١ ةخسن ىف ؛ قالوب ةعبط شما (۱)



{er ۱۵۹۰-۱۰۸۹ ثيدحلا 

 ىلأ نع دلت ىلأ نع یره زا ىتثدح لاق ءماز وألا انثدح دیلرلا انن دح ةىديمللا شم - ۰

 یب فی ادغ نوازا مگ - ین وهو - رعنا موی دفلا ن كف لا لاق » لاق هنع "یا "یضر ةريره

 دبع ینبو ماه ىنب ىلع تفلاحت ةنانكو اشيرق نأ تلذو « بسحلا د كلذ ينعي « رفكلا ىلع اوات ثيح ةنانك

 راش ىنا مهيلإ اون ىّتح موميابي الو موحك اني ال نأ - بلطلا ينب وأ - باطل

 ینبو مشاه یب : الاقو . باش نبا ىنربخأ : ”يءازوألا نع ٌكاحضلا "نب هز « ليقع نع ةمالّس لاقو

 بش بلطلا ىنب : هللا دبعوبأ لاق . بلال

 تبسل : هللا دبع وبأ لاق » یافصلا ةخسن ىف انه عقوو « هلوزأ عضوم ىأ ( کم كلي ىناا لوزن باب ) هلق

 هر رقت مدقت ال هليق ىذلا بابلا ةدايزلا هذ قئاللا لحملاو : تلق . «یرتدتو عابت و رودلا ثروتو ليقع ىلا رودلا

 نآ ) هلْ ٠ ینم نم هعوجر ني> ناك كلذ نأ اهدعب ین ةياورلا ىف نيب ( ةكم مودق دارأ نيح ) هلق ٠ لمآ هاو

 ريهز نع ملسم ةياور ىف (ةبلس ىلأ نع) ةيناثلا قيرطلا ىف هل . ةالا لاثتمالاو كربتلا ليبس ىلع وه (ىلاعت هللا ءاش

 ةياود ىف( بصحلا كاذب ىنعي ) هلو .« ةريره وبأ انئثدح ةبلس وبأ ىنثدح » هدنسب لاسم نب ديلولا نع برح نبا
 و ا O تو لمتسملا

 ىف یاس اک سن ویو ةريسلا ىف قاسم اك دعس نب مهاربإ و بابلا اذه ىف اک بيعش هاور دقف « ربا ىف جردأ ىرهزلا

 تاور قف لس رکذپ و مل مث نمو « کلا ىلع » » هلوت ىلا هنم لوصولا ىلع نيرصتقم باپش نبا نع مهلك ديحوتلا

 ةر اغملا ىضدقي فطعلا ذإ ايشرق سيل نم ةنانک ىف نآب راعشإ هيف ( ةنان کو اشيرق نأ كاذو ) هلۆق ٠ كلذ نم اثیش

 كلام الو كلام ريغ رضنلا بقعي مل معن < ةنانک دلو مهنأب لوقلا ىلع كلام نب رهف دلو نم اشيرق نأب لوقلا حجرتیف

 لع تاع ها ةربافلا تعقو اذهلف رضالا ريغ نم بقعأف ةنانک امأ و ةنانكنب رضناا دلو شيرقف رهف ريغ

 دملولا نع ىرخأ قيرط نم قبلا دنع عقوو « كشلاب هدنع عفو اذک ( بلطلا ین وأ بلطلا دبع قبو مشام نب

 نآ ) هلق . بابل رخاوآ ىف هحرش فایو باوصلا ىلع قأایسف هنم مولا نأكف كش بذب « باطلا ىئبو د

 قو «موطلاخم الو موك اني ال نأ د دحأ دنع یعازوالا نع بمصم نإ دم ةياور ىف ( مثوعيابي الو موک انی ال

 هلوقب دارلاوه اذهو « مآ یهو, ی ی ال نو » لیعامسالا دنع ديلولا نع ديشر نب دواد ةءاور

 نع ةمالس لاقد ) هلق ٠ ماللا رس کو ةلمهملا ناكسإو هلوأ مضي ( اولسي ىتح) هلق ٠ « رفكلا ىلع » ثيدحلا ىف

 ش رذ ىبأ ةياود ىف عفو ( ىعاذوألا نع كاحضلا نب ىحنو ) هلق ٠ هقيرط نم هحيمص ىف ةعزخ نبا هلصو ( ليقع

 ماللا دعب و نيتدحومب قلبابلا هدجل بسن كاحضلا نب هللا دبع نب يحي وهو ؛ مهو وهو « كاحضلا نع ىحيو د ةع ركو ۱

 لاقب و « ىعازوألا نم عمسي مل هنإ لاقیو « عضوملا اذه الإ ىراخبلا ىف هل سیل و نارح ليز ةددشم ةانثم ةمومضلا

 مزجلا ىلع هعبات دقو « جردلا » ف بءطخلاو هحيمص ىف ةناوع وبأ ابلصو هذه هقيرطو « همأ جوز ناك یعازوالا نإ

 هذه حرش ىنأيسو اضیآ ةناوع وبأ و دحأ هجرخأ يعازوالا نع بعصم نب د « باطملا یبو مشاه یب د هلوقب
 يلاعت هللا ءاش نأ ةب وبلا ةرپسلا ىف ةصقلا
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 نم اريثك ناضأ نبنإ بر. مانصالا دن نأ بو یبتجاو تمآ للا اذه 2 مارا ذإو)

 را 7 7 ۰۰.

 عرز ىذ ريغ داوب یتبرذ نم تنكسأ یا انبر . محد زوفغ كناف یناص نمو « ىنم ناف ین ٍنف « سالا

 ةبآلا ( مهما یو سالا نم ٌةدئفأ لمجاف . ةالصلا اوميقيل انبر « مرحلا كنب دنع

 ( نوركشي مولعل - هلوق ىلا یبنجا و انمآ دليلا اذه لعجا بر مهار | لاق ذاو لجو زع هللا لوق باب ) هلو

 ا اهنياو رجامل مهاربإ ناكسإ ةصق ىف سابع نأ ثيدح ىلا راشأ هلاکو <« ادب دح ةمجرتلا هذه ىف رکذب مل

 لاقف ه دعب ىذلا ىلا بابلا اذه مض لاطب نبا حرش یف عقوو . ىلاعت هللأ ءاش نأ ء اينالا ثيداحأ ىف اطوسم یأیسو

 قاثلا بابا ثيداحأ ركذف ةريره وبأ هيف لاق مث جلا ما را تبولا ةمکلا هللا لعج : هللا لوقو د نورکذب هلوق دعب

 : [ ةدئالا ٩۷ | ىلاعت هللا لوق ساپ - ۷

 : هلل نأ اوست كلذ , دئالتلاو ی و مات ”رهشلاو سال بايق مارل تيبلا ةبمكلا ها لمج)

 ¢ مع هی "لک نا نو 6 ضرألا ىفامو تاوامسلا ىفام

 بلا نب ديعس نع رها نع دم نب دايز امتدح نايفس اندح هللا دبع ”نب لع اش - ۱

 و

 « ةشّبحلا نم نیت وذ ةبمكسلا بکر » لاق ام بلا نع هنع لا ىضر ةريرط ىبأ نع
 [ ۱۰۹5 : ىف هفرط - ۱۰۹۱ ثيدحلا ]

 ها يضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نا نع ليقع ن ع يللا انثدح ريكب ن ' هب انشر بس ۲

 یر نع ًةصفح ىبأ نب , دمع انتيخأ لاق كلر ايملا ,ن نا توه هللا دبع ىنتيخأ لاق لئاقم نب , دمع ىئثدحو . ا

 سن بوی ناکو « نامر شرف نأ لبق ءاروشاع نومو اوناک» كلاق اپنع ا -یضر ةقئاغ نع ةوره نع

 کتب نأ هاش نمو « هندیف هموصي نأ هاش نم : لكي لا لوسر لاق ناضمر لا ضوف الف ..ةبعكلا هيف

 هي ۰۲ ۲۰۰۱ ۱۸۹۳ : یف هفارطأ - ۱۰۹۲ ثيدحلا ]

 یآ نب هلا دبع نع ا رجاجح نب رجاجحلا نع "مهار انئدح ىبأ اندح دجأ شو ل ۳

 ا جورخ دب نري تیبا لو لاف علو ینا ن هع هنع هلا يضر ین ديمس ىبأ نع ةبتع

 . « تببلا جم الىتح ةعاسلا "موقت ال » لق ةبعش نع حرا دبع لاقو ٠ داق نع نارو نابأ تبا «جوجأمو

 3 دیعس ابأ هللا دبعو هللا دبع ةداتق مس . ثرثك لوالاو

 نأ ىلا ديدي هنأك ( ملع - هلوق ىلا - سانلل امايق مار تيبلا ةبمكلا هللا للمج : ات لوق بمب ) هلق



 )00 ۱۹۲۳ - ۱۰۹۱ دیدم ا

 ةبعكلا مده ةصق بابلا ىف دروآ ةّيكناا هذهلو , مق نيدلاف ةدوجوم تماد ام اهنأو اماوق ىأ « اماق » هلوقب دارملا

 سانلا لازب ال : لاتف ةیالا هذه الت هنأ ىرصبلا نسحلا نع حیح دانساب متاح بأ نبا ىور دقو , نامزلا رخآ ىف

 م . اوکلج نأ اورظنپ مل اماع هوکرت ول سانلل امايق : لاق ءاطع نعو . ةلبقلا اولبقتسا و تيبلا اوجح ام نيد ىلع

 فأایسو « ةشبحلا نم نيتقيوسلا وذ ةبعكلا برخي ه ةر ره فأ ثيدح امل وأ : تیداحآ ةثالث بابلا ف فنصلا دروآ

 مالکلا ىتأيسو « ناضمر ضرف لوزن لبق ءاروشاع مایص ىف ةشّئاع تیدح اناث . هدعب یذلا بابلا ىف هيلع مالكلا

 ةناف « ةيعكلا هيف رتست اموب ناكو » قيرطلا هذه ىف هلوق انه هنم دوصقلاو « مايصلا باتک رخآ ىف درفم باب ىف هيلع

 سبأ : هلوق ف ليعامسالا باوج اذه فرعو . | نوموش و روتسلاب ام دق ةيعكلا نومظع» اوناك ةيلهاجلا نأ دقي

 تقولا ةفرعم اضيأ ثيدملا نم دافتسيو « ةيآلا ىف ةروک ذلا ةيعكلا مسا نایب یوس ءىش هب مجرت ام ثيدحلا ىف

 رقاہلا رفعج ىأ نع هدانساب یدقاولا ركذ اذكو « ءاروشاع موب وهو ةنس لك نم هيف یکت ةبعكلا تناك ىذلا

 ق هيلا نودمعي اوراصو « رحنلا موي ىف ىكت تراصف دعب كلذ ريغت دقو « مهئامز ىف كلذ ىلع رمتسا سالا نأ

 رحننلا موي سانلا لح اذاف « مرح ا ةئيهك تيبلا ريصيف اهنوعطقي اوراص م « هفصن وحن ىلا هتوسكن وقاعيف ةدعقلا ىذ

 سيلو « نأملا ف ةصفح ىبأ نباو ليقع ةياور نيب ىراخبلا عمج ليعامتالا لاق : ( هيبت ) . ةديدجلا ةوسكلا هوك
 . اذه لثم ىف زوجتلا ىراخبلا ةداعو ۰ لاق اک وهو . ليقع قيرط نم هنودب هقاس مث « رتسلا ركذ ليقع ةياور ىف

 ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح ابتلا" . ةورع نم هل ىرهزلا عامسب حرصف ةصفح ىبأ نبا قيرط نم ىبكافلا هاور دقو

 نب جاجحلا نع - تامبط نبا وهو  ,هاربإ قيرط نم الوصوم هدروآ ؛ جوجأمو جوجأي دعب تيبلا جح ىف

 ةبتع ىبأ نب هللا دبع ةداتق عمس : هدعب لاقو هنع ةيتع ىبأ نب هللا دمع نع ةداتق نع یرصبلا لمابلا وهو جاجحا

 ثید | اذه عمس امهم الک نآ اذهب دارآ لهو . سیادت هيف عقب | هنأ اذ هضرغو , ىردخلا دیمس ابآ حمس هللا دبعو

 نم ةداتق عامسب احرصم ةبعش نع ىدبم نب نمحرلا دبع قيرط نم هتدجو دقو . لاتحا هيف ؟ ةطلبا ىف وأ هصوصخ

 ىف ةثاوع ىبأ دنعو ,دحأ دنع وهو « اهردخ ىف ءارذعلا نم ءایح دشآ مقلب ناك » ثيدح ىف ةبتع بأ نب هللا دبع

 ( ةداتق نع نارمعو نابآ هعبام ) هلوق ۰ مجلاو ةلمهملا حتفو هلوأ مضب ( نجحيل ) هلوق . رخآ هجو نم هجرختسم

 یلکلا ورم نب ديوسو نافع نع دمحأ مامإلا اهلصوف  راطملا ديزي نبا وهو  نابأ ةعباتم امأف « نتلا ظفل لع ىأ

 نع اضيأ دحأ ايلصاوف ناطقا وهو نارحع ةعباتم امأو  هلثم ركذف نابأ نع مهتنالث ثراولا دبع نب دمصلا دبعو

 ءالؤه عبات دقو < ىل ايطلا قيرط نم ىلعي وأو ةي زخ نا شا اذكو < هنع یسلایطلا وهو دواد نب نالس

 نورنتعيو نوجحبل سانلا نا ١ هظفل و هنع ةدابع نب حور نع ديمح نب دبع هجرخآ ةداتق نع ةب ورع ىبأ نب ديعس

 ( ةبعش نع ) هلو ٠ یدہم نبا ىنعي ( نمحرلا دبع لاقف ) هلوق . « جوجأمو جوجأی جورخ دعب لخنلا نوسرغيو
 هضع لبنح نب دمحأ قيرط نم مكاحلا هلصو ( تببلا جح ال ىتح ةعاسلا موقت ال ) هلوق . دنسلا اذچ ةداتق نع ىمي

 كلذ لاق امت ]و « مهفل اخي امب ةبعش دارفناو ظفالا اذه ىلع هركذ مدقت نم قافتال ىأ « رثك أ لوالاو : ىراخبلا لا

 « اهدعب يمي ال هنأ ىناثلا نمو « ةعاسلا طارشأ دعب جحب تيبلا نأ لوألا نم موپفلا نال « ضراعتلا امهرهاظ نال ۱

 تقو ىف جلا عت نأ جوجأمو جوجای جورخ دعب سالا جح نم مزلپ ال هناف : نيثيدحلا نيب عملا نكي نكلو

 باب دعب ىت ایس ال تيبلا ناكم يأ « تببلا نجحيل » هلوقب دارملا نأ ملعأ هقاو رهظيو ؛ ةعاسلا بوهظ برق دنع ام



 7 ۱ ٠٠
 جحلا باتک

 كلذ دعب رمعي مل هویرخ اذا ةشيحلا نأ

 ةبمكلا ةونک بیساپ - 4
 بّدحألا "لصاو انثدح نايف ان دح ثراحلا نب ةفلاخ اند باعولا دبع "نی هلا دبع (شزو - ٩

 عم تساج : لاق لئاو ىفأ نع لصاو نع ناسا دعب رفع يعل تلج : لاق ,لئاو ىلأ نع

 اهبف عدأ ال نأ تسمه دقل » لاقف هنع لا ىضر رع ساج ا اذه ساخ دنا : لاقف ةبمكسلا ىف ”ىسركلا ىلع ةببش

 « امهم ىدتقأ نآراا اه : لاق . المفتت م كّیبحاص نإ تلف دل الا هاضیب الو هارفص

 [ ۷۲۷۰ : ىف هفرط - ۱۰۹6 ثيدحلا ]

 ىف ىروألا وه ( نایفس اننئدح ) هلق . كلذ وحنو امف فرصتا ىف امکح ىأ ( ةبمكلا ةوسک باب ) هلق

 لب لصاد نم هعمسي ملف ةنييع نبا امأو « ايف ثیدجتلاب نایفس حیرصتل اهوزن عم ىلوالا مدق ام ]و « نيقيرطلا

 یزعلا دبع نب ةحلط نب نايثع نبا وه ( ةبيش عم تساج ) هلو . هقيرط نم ةميزخ نبا هجرخآ هنع ىروألا نع هاور
 ةبعكلا بجح ىلا ةنسأ ةدحوم مث ماد ةلمهملا حتفب ىجحلا ىردبعلا ىصق نب رادلا دبع نب هللا دبع نب ناهثع نبا

 ٠ قاربطلاو هجام نبا دنع ینابیشلا نع ىبراحلا د نب نمحرلا دبع ةياور ىف ( ىسركلا ىلع ) هلوق ٠ نامثع اأ یکی
 : لاقف اهابإ هتل وانف ۰ یسرک ىلع سلاج ةييشو تيبلا تلخدف « تيبلا ىلا ةيده ماردب لجر ىعم ثعب » دنسلا اذهب

 ۰ هيف تأأ ىذلا كسلجم باطخلا نب ربع سلج دقف كلذ تلق نإ امأ لاق« ۳ كتآ مل ىل تاک ولو ال : تلقف ؟ هذه كل

 نأ نظ نم طلغ : ىطرقلا لاق « ةضف الو ابهذ ىأ ( ءاضیب الو ءارفص ) هلوق . ةبمكلا ىأ ( امة ) هلوق . هرکذف
 امآ و « ةجاحلا نع دیزب ام رخديف اهلا یدج ناکام وهو . ام یذلا زنکلا دارآ امت لو « ةبمكلا ةيلح كلذي دارملا

 ةبعكلا ىلا نودچب ةيلهاجلا ىف اوناک : ىزوجلا نبا لاقو ۰ اهريغ ىف اهفرص زوجب الف لبدانقلاك ابلع ةسبحف لحلا
 ةضيبق نع « ةكم باتك» ىف ةبش نب رمع ةياور قو « لالا ىأ ( هتمسق الإ ) هلوق ٠ اف عمتجيف اهل امظعت لالا
 اتمسق الإ د ماصتعالا ىف فنصلا دنع نادفس نع یدبم نب نحرلا دبع ةاور قو « اهتمسق الإ » هيف ىراخيلا خیش

 ةءاور ىف هلثم و « نیملسلا ءارقف نيب ةبعكلا لام مقآ ىح جرخأ ال » هجولا اذه نم لیعامالا دنعو « نيم سلا نيب
 ؟۸ لاق . لعافب تنأ ام تلق » ةدوکذ لا یدپم نبا ةياور ىف ( العفي مل كيبحاص نإ تلق ) هلوق ٠ ةروك ذلا ییراحا
 . هللا لوسر نال : تاق ؟كاذ لو لاق » ىنراحلا اذکو هجولا اذه نم لیعاممالا ةياور ىفو « كابحاص هلعفي مل : تلق
 ملا حتفب ٠ءرم ةينثت ( نآرملا امه ) هلق . . هاکرع ملف لالا ىلا كنم جوحأ امهو ركب وبأو هناکم ىأر دق هَ
 ةبش نب رع ةياور ىف ( ام ىدستقأ ) هلو . نالجرلا ىأ ةزمه اهدعب لاح لك ىلع ةنک اس ءارلاو امس زوحيو

 فو « لوهجلل ءانبلا ىلع ءامم ىدتقي » ماصتعالا ىف یدیم نبا ةياور قو « امج ىدتتأ نآرلا » هلوق بركت

 دبع هجرخأ بعك نب ناو اضيأ رمع نيب ةصقلا هذه وحن رادو . « جرخو وه اک ماقن» یراحاو ىليعامسالا ةياور

 : بعكنب ىبأ هل لاقف هللا ليهس ىف هقفنيف ةبعكلا زاكذخأي نأ دارأ رمع نا » نسحلا قب رط نم ةبش نب رمعو قازرلا
 هللاو : بمك نب ىبأ هل لاقف » قازرلا دبع ةءاور فو « ةبش نب رع ظفل « هالعفل الضف ناكولف « كابحاص كقبس دق
 « نیملسلا عفانم ىف هقافنا هترثكل رمع دارأ : لاطب نبا لاق « يلي هللا لوسد هرقأ : لاق ؟ ملو : لاق « كل كاذ ام
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 ىرحي اهل لبس ةبعكلا ىف لعج ام نال لعأ هقاو كلذ اکرت اعلو , كسمأ هل ضرعتي مل لأي ىنلا نأب ركذ ال مث

 سيلف لوآلا ليلعتلا امأ : تلق . ودعلا بيهرتو مالسالا مظعت كلذ فو ؛ هبجو نع هربیغت زوج الف فاترالا یرج

ةبعكلا ءانب كرت اك شيرق بولقا ةياعر كلذل لَو کرت نوکی نأ لمتح لب ثيدحلا نم رهاظب
 « مهار دعاوق ىلع 

 ةبعكلا زنك تقفنأل , ةبعكلا ءانب ىف ةشئاع ثيدح قرط: ضمب ىف اسم دنع عقد ام هديؤيو
 فآ الو » هظفلو «

 وه لیلعتلا اذیف « ثيدحلا < ضرألا اما تلمجلو « هللا ليبس ىف ةبعكلا زنکت قفنال رفكب دبع وشي دح كموق

 ىلع أ تنعتسا ول : هل ليقف,« ةيقوأ نيتس حتفلا موي اهذ دجو لي هنأ « کم باتنک» ىف ىهكافلا حو . دمتملا

 الولو « عانتمالا ببس لاروزا مهار دعاوق ىلع اهژانب ريبزلا نبال زاج اک زئاج هقافناف اذه لعو « هکرع لف كب رح

 « سيبحتلا کح هركح نأ ىلا عجريف اهب قلعتي ام ىلع قافنالا لمحت نأ نکمال « هللا لمبس ىف » ثيدحلا ىف هلوق

 یبسلا قتلا لدتساو ۰ هللا ليس ىف هنأ هيلع قدصي ةيمكلا ةرامع نآل كلذ ىلع هللا لیبس ىف هلوق لمح نأ نکی و

 لام ىف ةدمع ثيدحلا اذه : لاقف ةئيدما دجسمر ةبمكلا ىف ةضفلاو بهذلا ليدانق قيلعت زاوج ىلع بابلا ثيدح

 قيلعت الو ةضفلاو بهذلاب ةيمكلا ةيا< زوج ال ىعفارلا لوق امأو : لاق « ال رذني وأ املا یدج ام وهو ةبعكلا

 « فلسلا لعف نم لقني ملذإ عنملا رخآلاو « فحصلا ىف اكايظعت زاوجلا امهدحأ : كلذ ىف نيزجولا كح اف اهليدانق

 رتس زاوج قو« جابيدلاو ربرحلاب اهرتس زوج لبلد دجاسملا ةيقبآ سيل ام مظعتلا نم ةبعكلال نال لكشم اذپف 7

 : لاق ىوبنلا دجسملا فوقس هبیهذت نم كلملا دبع نب ديلولا مايأ ىف عقو امب زاوجلل كسمت مث. فالخ كلذب دجاسلا .

 امل ةضفلاو بهذلا لاعتسا ميرحت نأب زاوجلا لدتسا مث ۰ هتفالخ ىف هلازأ الو زيزعلا دبع نب ربع كلذ ركب لو

 « كلذ نم *ىش بهذلا ليدانقلاب دجاسملا ةيلحت ىف سیل و : لاق امهوحن و برشلاو لكالل ةدعلا ىناوألاب قلعتي امف وه *

 بهذلا بسني اة ةمآلا ىلع هع رحت الإ بهذلا ىف تبي مل هناف نسحأ دقف بهذلاب نآرقلا بک نم : ىلازغلا لاق دقو

 عامجالا ماق جابيدلاب ةبعكلا رتس زيوت نأب بقمتو . ىنا فارسالا لا هنتي ملام للا لصأ ىلع قييف هفالخم اذمو

 دبع نب مع كرتو « هلعف ىف ةجح ال دیلولاو « ةب یدنقب نم لعف نع لقني مف ةضفلاو بهذلاب ةيلحتلا امأو « هيلع

 ةوطس نم افوخ راكنالا ىلع ردقي ال ناك هلعلف ناعم ةدع لمتع ةلازالا وأ ريكنلا زب زعلا
 الزب مل هلعل و « دياولا

 ىف تراص ابنال ىلوأ ایکرت نأ یر هلعلف جافص ةبعكلا ىف لعج دمل ولا ناك نا امس الو ‹ “یش ابنم لصحتب ال هنال

 تالاعحالا هذه عمو « هکرتف ةبعكلا ءانب جاعزإ ىلا هعلق ىدأ ارو « هريغ نم اهل ظفحأ هنأ كف فوقوملا لالا 5

 بقعتم وه حلا برشلاو لک الا ىف هلاعتسا وه اء) بهذلا نم مارحلا نا هلوقو . زاوجلا كلذب لالدتسالا حلصي ال

 « دعب ىلع نكمف داقيالل اهلامتسا امأو « ةنيزلل اهقيلعت وه بهذلا ليدانق لاعتساو « هبسحب لک لاعتسا ناب

 . بتكي بهنلا نم دحاولا لیدنقلاو « فارسالا ىلا هتني مل ام. هدیق ىلازغلا نأب هيلع لكشي یازغلا هلاق ام کس و

 ىعفارلا نأ هباوجو . فلسلا نع لقي مل كلذ نوکب عنملا ىف هكسمب ىعفارلا ىلع بسلا ر كن أ دقو « فحاصم,ةدع ةيلعت

 ريرحلا فاسلا لمعتسا الف بهذلاو ريرحلا لاعتسا نع يلا حص دق هنأ وهو رخآ “یش ىلا امومضم كاذب كسم"

 قفوملا خییشلا لقت دقو « ىهناا مومع ىلع هدنع قب هنأ ىلع لد  ابميظعتو اب مهتیانع عم  بهذلا نود ةيعكلا ىف

 ۱ لأ هللاو هبسح "یش لك لاعتساو ‹ كش الب ىناوآلا نم لیدانقلاو « بهذلا ینا وأ لاهتسا میرحت ىلع عاجالا .

 : لاطب نبا لقو . ةجرتلا قاطی الف ىنعي ۰ رکذ ةبعكلا ةوسکل باللا ثیدح ىف سیل ليعامسالا لاق : ( هيبنت )

 یرابلا حف « ۳ ج0۸ = م



 ` جملا باتک -۵ 1۸

 ةجوسنلا بايثلا عيفرب ةبعكلا ةوسكب نورخافتي اوناك نامز لك ىف كولملا نأ مولعم هنأ اههجوو « يح ةجرتلا ىنعم
 ناك اياوص ةضفلاو بهذلا ةمسق ىأر امل ربع نأ ىراخبلا دارأف « اهل لاومالا ليبسقب نورخافتب اک هريغو بهذلاب
 لمتحي : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو . ةمسقلاب ىلوأ اهتوسك نم لضف ام لب ٠ اهتمسق زوجت لاما كح ةوسكلا كح
 ینعم ىلع امف عضوي لاملاب دصقت لزت انآ هيف ةجحلاو ؛ عورشم ةبعكلا ةوسک نأ ىلع هيبنتلا هدوصقم نوكي نأ
 نوكيو هتدامك ثيدحلا قرط ضعب ىف ام دارأ نوكي نأ لمتحيو : لاق « ليبقلا اذه نم ةوسكلاف اهل اماظعإ ةنيزلا
 هذخأ نوكي نأ لمتحيف كلذ ررقت اذإو « كلذ ىف رظانلا رحبتل امإو ابطرش للخل امإ ةمجرتلل ةقفاوم قيرط كانه
 ثيدحلا ىف تبث دقو « ةوسكلا هيف لخديف “ىش لك ىلع قلطي لاملاف « ةبعكلا لام مسقأ ىح جرخأ ال : ربع لوق نم
 ىلع هيبنتلا دارأف  دازو لاطب نبا لاق ام وحن ركذف  اضيأ لمتحيو : لاق « تیلباف تسبا ام الإ كلام نم كل سبل د
 ىف احيرص سيلف ةبيش هيلع هب جتحا ىذلا كرتلا امأو . ۸ اصلا ف فرصتلا زاوج رع یأر ناو « داہتجا عضوم هنأ
 « ةيوطم ةقيتع ةوسك ىف لاج الو اهفالنإل ضيرعت ابن ىف ذإ « ةقيتعلا ةوسكلا ةمسق زاوج رپظب ینلاد « عنا
 هذه ىف ةوسكلا نكل « ةبعكلا ةوسك ىف هفرص نم دك 1 حلاصملا ىف لالا فرص نأ ربع تأ نم ذخؤيو : لاق
 ةبعكلا لام دصقلا ناك نإ الا متي ال سابح لا ءاقب باحيا ىلع كرتلاب لاطب نبا لالدتساو : لاق . مآ ةنمذآلا
 هداصر] وأ اهتلدسو ةبعكلا لمآ ةعفنم هنم دصقاا نوکر نأ لمتصو ' كلذ ىلا جیتحا اذإ اهلوصأ ظفحو اهتماقإ

 نم ءىش ىف دأ لو . یهتنا هيلع ساقي الف هل ريظن ال سيبحت وهف ريدقت لك ىلعو « كلذ نم عال وأ مرا خاصل
 ةمقلع ىبأ نب ةمقلع قيرط نم « كم باتک » ىف ىور یک افلا نأ الإ  ةوسكلاب قلعتي ام اذه ةبيش ثيدح قيرط
 اندنع عمتجت ةبعكلا بايث نإ « نيئمؤملا مآ اي : لاقف ىجحلا ةببش ىلع لخد » تلاق اهنع هللا یضد ةشناع نع همأ نع
 اهعب نکلو « تعنص امشب : تلاق « بنجلاو ضئاحلا اهمیت ال كل اهنفدنو اهةمعنف اراثب رضحنو اهعزننف « رثكتف
 ةبيش ناكف « بنج وأ ضأاح نم اپسبل نم رضي مل اهنع تعزن اذإ امناف « نيك املا فو هللا ليبس ىف اهنع لعجأف
 «فيعض واد هدانسٍ ىف نكل ؛هجولا اذه نم قبلا هجرخأو «هترمأ ثيح اهعضيف هل عابتف نيلا ىلا اب ثعبي
 تيأ : لاق ةبيش ىنب نم لجر ىنثدح » میخ نبا قيرط نم اضيأ ىهكافلا جرخأو . هنم ملاس ىبك افلا دانسإو
 سع نأ ه هيبأ نع حی ىبأ نبا قيرط نم ج رخو « نيك اسلا ىلع ةيعکلا ةوسك نم طقس ام مسقي ناثغ نب ةبيش
 كلذ نم ىش ىلا راشأ یراخبلا لملف « جاحلا ىلع اهمسقيف ةنس لك تببلا ةودك عزني ناك

 هم هنأ هبنم نب بهو نع لقعم نب دمصلا دبع قيرط نم یپک افلا ىود : تببلا ةوسک ءدب ةفرعم ىف ( لصف )
 رمعم نع یدقاولا هاورو « لئاصولا تيبلا اسك نم لوأ ناكو « دعسأ بس نع ى لب ىنلا نأ اومعز » لوقب
 رع نع رخآ هجو رمو ؛ هع هداسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هجرخأ اعوفرم ةريره ىبأ نع هبنم نب مامه نع
 : لات . اهب ترتسف لئاصولا ةبعکلا اسك نم لو اعبت نأ انغلب : لاق رج نبا نع قازرلا دبع یورو ٠ افوقوم
 نائدع نأ مهئاءلع ضعب نع راكب نب ںیہزلا کحو . مالسلا هيلع لیعاا ةبعكلا اسك نم لوأ نأ انئالع شعب معذو
 اهاسك نم لوأ نأ ىرذالبلا كحو . هنمز ىف تيك وأ « ةبعكلا ادك نم لوأو ۰ مرحلا باصنأ عضو نم لوأ
 م 3 عاطنالا ةيلهاجلا ىف تييلا قدك 4 لاق ةعمب ر 5 نب مهار نع اضيأ ىدقاولا ىورو . دآ نب ناندع عاطن الا

 یپک افلا یورو . جابيدلا جاجحلا هاك مث ۰ ىطابقلا ناهثعو رمع هاسك مث « ةيناهلا بای هللا لوسد ایک
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 ةوسک تناكو اهيا تقرتحاف ةبعكلا رمجت ةأرمأ تت حتفلا ماع ناك ال : لاق بيسملا نب دیمس نع نسح داتساب

با وه نسح نع عيكو انثدح : ةياش ىلأ نب ركب وبأ لاقو . كلذ دعب نوبلسملا اهاسکف « نيكرشملا
 ثول نع اص ن

 حوسلا عقلي ىنلا دبع ىلع ةبعكلا ةوسك تناك : لاق لس ىنأ نبا وه
 ۰ لضعم ثيدحلاو « فيعض ثيل . عاطنالاو

 تب ااو نافع نبا بیمآ : تلاق کم لهأ نم زوجت نع قح) نب دم نع لعالا دبع انئدح اضيأ ركب وبأ لاقو

 بولا هيلع حرطي رجال ءاسكلا سانلا هوسکی ام الإ ةوسک هيلع امو تيبلا تيأر دقلو : تلاق « ةئسس ةرشع عبدأ

 یپ افلا یورو . ةوسک هل ددجب مل ىنعي « ريع الو ركب ىلأ دہع ىف سكي مل تيبأا نأ یفلب : قحس) نبا لاقو . ضيبأللا

 اهب لسرآ مابعزت رحنلا موي ناكاذاف , اهدلق مدي تاربهلاو ىطابقلا هندب وسکی ناكهنأ رمع نبا نع حیح دانساب

 مب « ىطابقلا اهللج ةبعكلا ءارمألا تسک الف : اضيأ ةحص ةءاور ىف داز . ةيعكلا ىلع اهطانف نامثع ن ةيش لا

 ىبأ نب ةمقلع نع یمعم نع قازرلا دبع هاور ام هدي يو . ساذلا اقلطم ناك مالا نأ ىلع لدي اذهو . اهب قدصت

 یلسالا نع قازرلا دبع ىورو ٠ منوفكي ءامألا : تلاق ؟ ةيعكلا وسكنأ ةقئاع تلأس : تلاق همأ نع ةمقلع

 ٠ فيعض مهارباو « رييزلا نب هللا دبع جابيدلا اهاسک نم لوأ نأ ةورع نب ماشه نع يحي ىبأ نب مهاربا وه

 نب قحإ نع ىدقاولا یورو « ماشه نع هنء ريبزلا هجرخأ اضيأ فيعض وهو ةلابز نب نسحلا نب د# هعباتو

 قازرلا دبع لاقو . فبعض ةورف يأ نب قح) و ‹ جابيدلا ةيواعم نب ديزي اها: لاق رقابلا رفعج ىلأ نع هللا دبع

 تاربسحلاو ىطابقلا اهاسک قلب ینلا نأ دحاو ريغ یثربخآ و « ىطابقلا اهو کب ناكر مع نأ ت ريخأ : حرج نبا نع

 اولاق ءابقفلا نم كلذ كردأ نم نأو « ناورم نب كلا دبع جابيدلا اهاسكن م لوأو « ناثعو رمعو واو

 ةبعكلا سهل نم لوأ : لاق نسحلا نع هل « لئاوالا د ىف ةبورع وبأ یورو . هنم قفوأ ةوسک نم امه لعن ام باصأ

 نب رفعج نب دلاخ باصأ : لاق ةرسج نع رعس» قب رط نم « ةكم باک یف ىهك افلا یورو . ا ىلا ىطابقلا

  ةبعکلا اسك نم لوأ وه اذه ىلعف « الع طیف ةبعكلا ىلا هه لسرأف ٠ جابيد نم طع امف ةيلهاجلا ىف ةميطل بالك

 دبع نب سابعلا ةدلاو بانج تنب ةليقث جابيدلا ةبعكلا امك نم لوأ نأ فلتؤملا ف یلطقرادلا یورو . جابيدلا

 تلضأ اهنآ راكب نب ريبزلا ركذو . جابیدلا ةبعكلا وسكت نأ هتدج و نإ ترذنف اريغص سابعلا تلضأ تناك بلطاا

 تسكف ماذج نم لجر الع هدرف تلا وسكت نأ هتدجو نأ ترذنف سابعلا قيقش بلطلا دبع نب را رض ابا

 « تاربحلاو ىطابقلاو جابيدلا اهاكة يواعم نأ قرزالا کو . ةصقلا دعت ىلع لوح اذهو . اضيب ا اث ةبمكلا

 : لاوقأ ةثالث ىلع اقاطم اهاسك نم لوأ ىف انلصخ «ناضمر رخآ ىف ىطابقلاو ءاروشاع موب جاییدلا ىمكت تناكف

 عاطنالا اهاسک هنأ هنع ىور ام نيب ضراعت الو « ىلرالا ةباورلا ف روكذملا دعسأ وهو عبتو ناندعو ليعامسا

 یرآ مث « عاطنالا اها كف ةبعكلا وسكي نأ مانملا ف یرآ اعبت ىأ « کم باتک» ىف ىح قرزالا نال لئاصولاو

 نيب عمجيو ۰ ةيلهاجلا ىف هدعب سانلا اهاسك مث « نيلا بصع نم ةربح بايث یهو لئاصولا اهاسکف اهوسکی نأ

 ناندع امأو « ركذام اهاسک نم لوأف حسبت امآ و: اقلطم اهاسك نم لوأ ليعا#“] نأب ةتباث تناك نإ ةثالثلا لاوقالا

 اناصحو ؛ ناضمد ىف یسکت تناك اهنأ رعشپ ام حتفلا ةوزغ لئاوأ ىف یتیسو « ليعامتإ دعب اهاسک نم لوأ هلعلف

 عمجيو ‹ جاجحلا وأ ريبزلا نبا وأ ديزي وأ ةيواعم وأ ةانن وأ دلاخ : لاوقأ ةتس ىلع جابيدلا اهاسک نم لوأ ىف

 رخآ ىف اهاسكهلعلف ةءواعم امأو جابيدلا نم ءیش اهاسك امذ ناك امل و املك ارامشت مل ةلينت و دلاخ ةوسک نآب اهنيب



 جملا باتک - ۲۰ °

 كاذب هتيلوأف اهترامع ددی دمب كلذ اهاسك هنأكف ريبزلا نا امأو « ديزي هنبا ةفالخ كلذ فداصف هتفالخ
 سم لوأ هنأكف كلذ رمتسا كلملا دبع مآب جاجملا اهاسك الف « جابيدلا ابتوسک ىلع موادي مل نكل « رابتعالا

 ناف « ريغآلا لوقلا قفاوي كلملا دبع كلذ اهاسك نم لوأ جرج نبا لوقو . ةنس لک ىف جابیدلا اهتوسك ىلع مواد

 نبا نع مدقت امل « رظن هيف ةبعكلا ايسكي مل رمعو ركب ابأ نإ قعإ نبا لوقو . كلملا دبع أب اهاسك ام ] جاجحلا

 ةبيش نأ نييكملا ضعب نع ىبكافلا هاک ام كاذ ضراعي نكل «ةئس لك اهعزنب ناكر ع نأ هببآ نع حيجن أ

 كلذ لبق !متوسك تناكو « ءافاخلا نم اهدرج نم لوأ ناكف هل نذأف ةبعكلا دب رعت ىف ةيواعم نذأتسا ناثع نبا

 نم لوأ نأ قرزالا ركذو . شکتف مدنع عمتجت اهنأ ةدئاعل ةبيش لاؤس مدقت دقو . *یش قوف ايش اهلع حرطت

 ديشرلا نب نومأملا ضیب الا جابيدلا اهاسكنم لوأ نأ ىك افلا ركذو . نافع نب نايثع نيتوسك نيب ةبعكلا رهاظ

 اهاسكو « رفصأ اجابيد نيكتكبس نب دم اهانکو ۰ ضيبألا جابيدلا نييمطافلا مايأ ف تيسكو . هدعب رمتساو

 نأ ىلا ابتوسک نواوادتی كولملا لزت مو . نآلا ىلا رمتساف دوسأ اجابيد اهاسك مت« رضخأ اجابيد ىسابعلا رصانلا

 ناك سو إب اهل لاقي ةرهاقلا ىحاون نم ةيرق ةئاعبسو نيعب دأو ثالث ةنس ىف رصانلا نب ليعامسا اصلا ابلع فقو

 ةنطلس ىلا فقولا اذه نم یسکت لزت لو « رمتساف ةرجلا هذه ىلع اماك اپذقو مث لالا تيب ليكو نم اهنم نيثلثلا ىرتش

 ىضاقلا وهو هئانمآ ضعب ىلا اهمآ ضوف مث « !مفتو فعضا ةن هدنع نم اهاسکف رصعلا ناطلس خيش دیولا كلما

 هللا ها زج امنسح ةفص نع فصاولا نجمه ثدحب اهنیسحت ىف غلابفهرعو هقزر ىف هل هللا طب  طسابلا دبع نیدلانیز

 « عنتماف ةبعكلا ةوسک ین هل نذأي نأ یایسرب فرشالا ةنطلس ىف خود هاش قرشلا كلم لواحو . ةازاجلا لضفأ كلذ ىلع

 ةبعكلا ىلا اهلسريو هيلا ةوسكلا لسرب نأ هلسار داعف « بأف طقف املخاد نم اهوسکی نأ هل نذأي نأ هلسار داعف

 نع تفقوتف رصعلا لهأ یفتساف « هرذنب ءافولا دی رب و اموسكي نأ رذن هنأ رذتعاو ‹ ادحاو امو ولو اهو-کیر

 لا اودنتسي مو ذاوجلا مدع ىلا ةعاج عرسآ و « ررضال اعفد باجيف ةنتفلا هنم یشخ نإ هنأ ىلا ترشأو باوجلا

 كلذ ىلع فرشالا تامو « ناطمللا ىوه ةقفاوم ىلا لب « لئاط

 ةبعكلا م ده اپ - ٩

 « مهب فدخيف ةبمكلا شیج وزغي » ام ىنلا لاق : اهنع فا ىضر ةشئاع تلاق

 یا نا ا سّتخألا و هللا ديبع ان دح دیعس نب ی سو دن "يلع نور اشزم - ۰

 « أرجح ًارجَح اهماقت حف دوسأ هب ینأک » لاق وب ینا نع اهنع لا یفر س 7 نبا نع ةي

 بأ نع بیس نب ديس نع باش نبا نع سنوي نع ثيل انتدح ريكس "نب ی اشر - “٠65

 « ةشدلا نم نیتفی وكلا وذ ةبمكلا بر » ا ها ”لوسر لاق : لق هنع لا یر ةريره

 فذع « تلاق » رذ بأ ريغ ةياور ىف ( ةعئاع تلاقد ) هلوق . نامزلا رخآ ىف ىأ ( ةبعكلا مده باب ) هلوق

 شيج ورغی » ظفلب اهنع ريبج نب عفان قيرط نم عويبلا لئاوآ ىف فنصلا هلصو ثيدح نم فرط اذهو ؛ واولا

 هلع مالکلا ىقأيسو « مہتاین ىلع نوثعبو مث مرخآو مهلوأب فسخ ضرالا نم ءاديبب اوناک اذا ىتح ؛ ةبعكلا



 1" ۱ ۱ ۱۵۹۵-۱۵۹۹ ثيدحلا

 الا لوصولا لبق هللا مهكل ةرف « عقیس ةبعكلا وزغ نأ ىلا ةراش] هيف نأ ةبج نم ةمجرتلا هذم هتبسانمو . كانه

 ةسجعمب ( سنخالا نب هللا ديبع ) هلوق ۰ نیل والا نع رخأتم هنوبرخي نيذلا وزغ نأ رهاظلاو < منكم ىرخأو

rتایاورلا عيمج ىف اذک ( هب ىنأك) هلوق . كلام ابأ ىنكي فوك يغصتلاب هللا ديبعو ‹ رمحآلا نزو  
 .ثيدح ىف عقو ام وه نوکی نأ لمتحيو « فذح ائيش ثيدحلا ىف نأ رهظي ىذلا و « ثيدحلا اذه ىف سابع نبا نع
 نأ لبق تیبا اذهب فاوطلا نم اور کسا » لاق ىلع نع ةيلاعلا ىلأ قیرط نم « ثيدحلا بب رغم ىف دبع ىلأ دنع" لع

 هاودو « مدهت یهو الع دعات نيقاسلا شح ب عمصآ لاق وأ ب علصأ ةئيخلا نم لجرب ىف أكف « هنيبو کیپ لاح

 هدنسم ىف املا ىحي هاودو «هتاحسعاهمدهب اماع اماق» لاقو علصأ لدي « لعصأ » هظفل و هجولا اذه نم ىك افلا

 نيب ام دءابت جحفلاو ؛ مج مث ءاح مث ءافب لعفآ نزو ( جغآ دوسآ هب هك اعوفرم ىلع نع ا

 امه ليقو « لعفلا هبشآ یذلا ىنعملا دابتعاب وهو ناك ربخ نم لأح وه ليق : هجوأ هبارع فو ىبطلا لاق ؛ نيقاسلا
 لعد « رورجيا ريمضلا نم نالدب امه وأ هبشآ یاثلاو رورجبا وأ وأ عوفراا رقتسملا امإ لاحلا وذو ناک رخ نم نالاح

 . نييقلا ىلغ نابوصنم امه لوقو « الجر هتيأد كلوقک هدعب ام هرسفي مہم وهو « ركذلا لبق رام مزلپ لاح لك

 علصالا « عم وأ لعضأ وأ علصأ » لع ثيدح ىف هلوقو « اباب اباب هتب وب كلوقك لاح « ارجح ارجح  هلوقو

 ءاحي «نیقاسلا شح د هلوقو . نيئذالا ريغملا عمسألاو « سأرلا ريغصلا لعصالاو « هسأر مدقم رعش بهذ نم

 یأیس اک « نیت وسلا وذ ه ةريره ىلأ ةياور ىف هلوقل قفاوم وهو « نيقاسلا قيقد ىأ ةمجعم مث ةنكاس مو ةلمرم
 نع ) هلوق ۰ « ةبعكلا ىنعي » هرخآ ىف یک افلاو ىلعامسالا داز ( ارجح ارجح اپهلغی ) هلوق . هدعب ىذلا ثودحلا ىف
 امهفلاخو تا ی نع بهو نب هللا دبع هعباتو « سن و نع ثللا هاور اذك ( باهش نا

 قيرط نم یم ک افلا اور ةرب ره ىلأ نع ةرهز یب ىلوم م نع لات یرهزلا نع س و نع ا

 ( نيتقيوسلاوذ ) هڵوق . ةر ره ىلأ نع ناخیش هيف یرهزلا نوکیف اظوفحم ناک ناف « كراباا نبا نع دامح نب معن
 ثيدحلا اذه عقوو « ةشبحلا نم لجر ىأ ( ةشبحلا نم ) هلوق ٠ ناقيقد ناقاس هل ىأ قاس ريغصت یهو ةقيوس ةينثت

 « ماقملاو نكرلا نيب لجرلل عيابي » هظفل و قايسلا اذه نم متأب ةريره ىلأ نع نام نب ديعس قيرط نم دمحأ دنع
 ايارخ هنوب رخيف ةشيحلا .ىجت مث ء برملا ةكله رع لأست الف هولحتسا اذاف « هلهأ الإ تيبلا اذه لحتسي ناو

 اعوفرم ةريره ىلأ نع رخآ هجو نم « نئسلا , ىفةرق ى الو « هززكح نوجرختسي نيذلا مو ءادبأ هدعب سم ال

 « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دواد فال هوحو « ةشبملا نم نیتشوسلا وذ الإ ةيعكسلا زاك جرختسي الد

 عديفأ عدليضأ هيلا رظنآ ین اک ۰ اتوسک نم اهدرحيو اهتيلح اهلسيف » هنع دهاجم قيرط نم فاربطلاو دمحأ دازو

 ةبعكلا ريبزلا نبا مده ايلف : دهاجم لاق » دازو هوحن دهاب قيرط نم یپک افللو . « هلومع وأ هتاحسمم. اهبلع برمي
 مل وأ إل ىلاعت هلوق فلاخي ثيدحلا اذه : ليق « اهرآ لف وربع نب هللا دبع لاق ىتلا ةفصلا یرآ له هيلا رظذأ تثج
 كاذ ذإ نكت لو ةبعكلا بيرخت نم هباعصأ نكمي لو لیفلا کم نع سبح هللا نالو € انمآ امرح انلعج انأ اور

 نامزلا رخآ ىف عقي هنأ ىلع لوح كلذ نأب بيجأو ؟ نيبلسلل ةلبق تراص نأ دعب ةشحلا الع طلي فيكف « ةلبق

 ىف لاقي ال ىح ةعاسلا موقت ال » اسم ميحص ىف تبث اک هللا هللا لوقي دحأ ضرالا ىف قبي ال ثیح ةعاسلا مايق برق

 لاتقلا نم هيف كلذ لبق عقو دقو « ادبأ هدعب رمعي ال ١ رام نب ديعس ةياور ىف عقو اذطو « هللا هللا ضرالا
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 ةئاعالثا دعب ةطما رقلا ةعقو اهمظعأ نم ةريثك عئاقو ىف هدمب نم مث ةيواعم نب ديزي نمذ ىف هل ماشلا لهأ وزغو
 « ةليوط ةدم دعب هوداعأ مث مدال ىلإ هولوأ دوسالا رجحلا اوعلقو ةرثك ىع ال نم فاطملا ىف نيمل لا نم اولتقف
 عقو امن كلذ نآل ( انمآ امرح اذاعج انآ اوري مل وأ ) ىلاعت هلوق ضرافي ال كلذ لکو . كلذ دعب ارام ىزغ مث
 نم وهو < لِي ىنلا + ربخآ ام عقوف « « هلهأ الإ تيبلا اذه لحتسب نلو قی هلوقل قباطم وبف نیلسلا ىديأب
 لعأ هللاو . امف دوکذلا نمالا رارمتسا ىلع لدي ام ةبآلا ف سیل و « هتوبن تامالغ

 دوسألا رحل ا ىف 5 ذام بسا - ۵۰

 مم نع ةعيبر نب سباع نع ”مهاربإ نع ٍشعألا نع ناف ان ريخأ ريثك "نب دجم اه - ۷
 تیر ىنأ ال ولو « مقنت ال راما ك رعأ ی : لاقف لبو دوسألا رجلا ىلا ءاج هنا » هنع* فا ىضر
 4 فلت ام اف "ینلا

 [ ۱5۱۰ ۰۱۰۵ : ىف هافرط - ۱۶۹۷ ثيدحلا ]

 هن اکو « عفنت الو ربت الد هلو و رجحلا لعق ىف رع ثيدح هيف دروأ (دوسالا رجحلا ىف ركذام باب ) هلوق

 اعوفرم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح اهنم : كيداحأ هيف تدرو دقو « كلذ ريغ ءیش هطرم ىلع هيف هدنع تبي ل
 «برغلا و قرشلا نيب ام آ اطال كلذ الولو « امهرون هللا سمط ة نجلا توقاب نم نائةوقاي ماقملاو رجلا نإ »
 « بیرغ ثيدح : ىذمرتلا لاق فيعض وهو ىحي وبأ ءاجر هدانسا قو نابح نبا هححو ىذمرتلاو دحأ هجرخآ
 ابنمو . یوب سيل هعفر ینلاو هبشآ هفقو هيبأ نع متاح ىلأ نبا لاقو ‹ افوقوم وربع نب هللا دبء نع ىوريو
 « مدآ ىنب اياطخ هتدوسف « نبللا نم اضايب دشأ وهو ةنجلا نم دوسالا رجحلا لزل » اعوفرم سابع نبأ ثيدح
 « هطالتخا دعب هم عم نم ريرجو < طلتخا هنکل قودص وهو بئاساا نب ءاطع هيفو ؛ هحصعو یذمرتلا هجرخآ
 ارصتخم ءاطع نع ةملس نب دامح قيرط نم فاسالا هاور دقو « ام یوقیف ةعزخ نبا حي ف ىرخأ قيرط هل نكل
 نبا نع اضيأ ةع زخ نبا حییح قو « طالتخالا لبق ءاطع نم عمم نم داحو « ةنجلا نم دوسألا رجحلا » هظفل و

 6۱لاو نابح نبا اضيأ هحفصو « ني ةمايقلا موي هملتسا نمل نادي نيتفشو اناسل رجلا اذهل نا , اعوفرم سابع
 وهو نايفس هاور دقو ٠ ىمخنلا ديزي نبا وه ( مهاربإ نع) هّوق ٠ اضيأ مك احلا دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو
 ىلعأ فا ) هو 1 لسم هجرخآ رع نع ةلذغ نب ديوس نع ىلعألا دبع نبا وهو میها | نع رخآ داتسا ىروثلا

 ( عفنت الو رضق ال) هلوق . ۰ كنآ معأل ىنإ هللاو امآ » لاق هنأ رمع نع باب دعب ةينآلا لسأ ةياور ىف ( رجح كنآ
 رال هنإ بلاط بأ نب ىلع هل لاق اذه لاق ان رمع نأ دس فأ ثيدح نم مك احلا ىور دقو < هللا نذاب الإ ىأ
 هللا لوسر تم" دقو : لاق « رجحلا همقلأو قر ىف كلذ بتک مدآ دلو ىلع قيئاوملا ذخأ |! هللا نأ ركذو «.عفنیو
 نوراه وبأ هدانسإ قو «د-يحوتلاب هیلتسا نمل دشب قلذ ناسل هلو دوسالا رجحلاب ةمامقلا موي وي » لوقي هلع
 هجرخأ مي ىنلا ىلا كلذ هلوق عفر رمع ناب رعشي ام رخآ هجو نم قااسنلا ىور دقو « ادج فيعض وهو ىدبعلا
 الولو ؛ عفنت الو رضآ ال رجح كنإ : لاق مث انالث رجحلا لبق رمع تیر » لاق سابع نبأ نع سواط قیرط نم
 . لاق اع) : یربطلا لاق « كلذ لثم لعف مس هلا لوسد تیآر » لاق مث « كتلبق ام كلبق هرب هللا لوسر تيأر أ
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 مظعت باب نم ىجحلا مالتسا نأ لاج لا نظي نأ ربع ىش مانصالا ةدابعب دهع ىثيدح اوناک سانلا نال ربع كلذ

 لس هللا لوسر لعفل عابتا همالتسا نأ سانلا لمي نأ ربع دارأف ةيلهاجلا ىف لعفت برملا تناك اک راجحألا ضعب

 نم ىلع درب اذه رمع ثيدح : بلبلا لاقو « ناثوألا ىف هدقتعت ةيلهاجلا تناك اک هتاذب روو عفني رجحلا نآل ال
 معيل ارایتخا هلببقت عرش اعلو ؛ ةحراج هلل ن وكي نأ هللا ذاعمو «هدارع اهب حفاصي ضرالا ىف هللا نيم رجحلا نإ لاق

 ىف هللا نيم هنأ ىنعم : ىباطخلا لاقو . مدال دوج لاب مآ ثيح سیلب] ةصقب هيبش كلذو « عیطب نم ةعاط ةدهاشملاب

 ديرب نمل ةخاصملا كلملا هدقمي ديعلا أب ةداعلا ترجو « دهع هللا دنع هل ناك ضرالا ىف هطاص نم نأ ضرالا
 هنيع لبق دفاولا هيلع مدق اذإ كلم لك نأ هانعم : ىربطلا بحملا لاقو . هنودوعي ام مهطاخن هب صاصتخالاو هتالاوم
 عراشل ملسآلا اذه رمع لوق فو . ىلعالا لثملا هلو كلما نيم, ةلزنم لز هليبقت هل نسي مدقي ام لوأ جاحلا ناك ايلف
 معي مل ولو هلعفي امف مب ىنلا عابنا ىف ةميظع ةدعاق وهو « اهناعم نع فشكي مل اعف عابتالا نسحو نيدلا رومأ ىف
 لوقلاب نئساا نايب هيفو « هتاذ ىلا عجرت ةصاخ دوسالا رجحلا ىف نأ نم لاج لا ضعبل عقو ام عفد هيفو ؛ هيف ةمكحلا

 ةيقب قأيسو ‹ كاذ حضوب و سلا نایب ىلإ ردابي نأ داقتعا داسف هلمف نم دحأ ىلع ىثخ اذإ مامالا نأو « لعفلاو
 عرشلا درب مل ام ليبقت ةهارك هيف : « ىذمرتلا حرش » ىف انخيش لاق . باوبأ ةعست دعب مالتسالا و ليبقتلا ىلع مالكلا

 دنع نسحلا ةلج نم حاملا نال بابحتسالا هب درب لف نسل تيبلا نم لبق امهمو ىعفاشلا لوق امأو « هليبقتب
 هضيدت مو نيكرشملا ا اطخ هتدوس فيك : لاقف ىضاملا تیدلا ىلع نيدحلملا ضعب ضرتعا : ( ليكن ) . نیل وصالا

 داوسلا نأب ةداملا هللا ىرجأ اماو « كلذ ناكل هللا ءاش ول : ةبيتق نبا لاق ام بمجأو ؟ ديحوتلا لهأ تاعاط

 اياطخلا ناف ٠ ةريصب هل نمل ةربع دوسأ هئاقب ىف : ىربطلا بحل ا لاقو . ضايبلا نم سکماا ىلع غبصني الو ۰ غصي

 لهأ ظني الثل داوسلاب هريغ ا1١ سابع نبا نع یورو : لاق . دشأ بلقلا ىف اهريثأتف دلصلا رجحلا ىف ترثآ اذإ
 ملعأ هللاو فيعض دانساب ةكم لئاضف ىف ىديجلا هجرخأ : تلق . باوجلا وه اذهف تبث ناف « ةنجلا ةنيز ىلا ايندلا

 هاش تيبلا ىحاوت ئا ىف لصيو « تپیا قالغإ بيسإب - ۱

 ”لوسر لخد » لاق هنأ هيبأ نع لاس نع باهش نا نع ثلا ان دح دیعس نب ةت او - ۸

 1 ۳و نت هلوا تک اوست اف مهياع اوا ةحلط اب نایعو لالو دز ن ةماسأو وه تيبلا هيي نا

 ۱ « نين الا نیو نيب « من : لاف ؟ لا ”لوسر هيف ىلص له : هتلأف الالب تیقلف

 ىلا ةالص ىف لالب نع رع نبا ثيدح هيف دروأ ( ءاش تببلا ىحاون ىأ ىف لصب و « تيبلا قالغا باب ) هّلوَق

 ىلع لدي روكذملا لمفلاو « ریبختلا ىلع لدت اهنأ ةبج نم ةمجرتلا راغب هنأب بقعتو ۰ نيدومعلا نيب ةبمكلا ىف هلي
 لضف ةدابزل دصقلا لبس ىلع ال قاف:الا لمس ىلع هنيعب حضواا كلذ ىف 9 ىنلا ةالص لمح هنأب بیج و . نيمعتلا

 ىلا ةمةبلا كلت ىف ةالصا تناك نإو امتح سيل لعفلا كلذ نأ هدارم نوكي نأ لمتح و . هريغ ىلع ناک-دا كلذ ىف

 عم ةجرقاا صنب ربع نبا حرصت نم هيلب ىذلا بابلا ىف تيس ام هدیژیو ۰ اهريغ نم لضفأ هلي ىنلا اهراتخا

 ىف ةكححلا ىلا ةمجرتلا هذهب رانثآ فنصلا نأكو « هلضفل هيف ىلصيل هلي ىنلا هيف ىلص ىذلا ناكلا دصقي ناك ةئوك
 هفعض عم وهو « ةنس كلذ نأ سانلا نظي الثل هيف ةكملا لاطب نبا یوعد نم ىلوأ وهو , ذئنیح بابلا قالغإ
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 « دحاولا لعف هيف ىنكي كلذب كىلا تابثاو ۰ هعم ناك نمو لالب هيلع علطا ام كلذ ءافخإ دارا هاب :مقتم

 بناوجلا عیج ىف ةالصلا طرتشی هنأ ةمجرتلا رهاظو « ةالصلا باتک نم «ةبعکلا قاغلا باب » ىف اذه طسب مدقت دقو

 هجو ةسفاشا نعو « اقلطم زاوجلا ةيفنحلا نع كلا و « ءاضفلا ريغ ةالصلا لاح ىف البقتسم ريصيل بابلا قالغإ

 طرتشي هجوو « لصملا ةماق ردق نوکب نأ طرتشي هجوو « تناک دق ىأب ةبتع بابل نوكي نأ طرتشی نكل هلثم

 ۶ ملعأ هللاو فالخلا اذه ريظذ ةبعکلا ربظ قوف ةالصاا فو « دنع محصملا وهو لجرلا رخوم ردق نوكي نأ

 هيفف احوتفم تدبلا ناك اذا امذ ةيعفاشلا ىلع ركعي « ءاش تيبلا ىحاون ىأ ىف ىلصيو » هلوق نإ نیحراشلا ضعب لوق

 ناك ( تيبلا هل هلا لوسر لغد ) هلوق ةحصلا ىف دنع فقوت ال قاغلا دعب و « بابلا قاغي ثيج هلعج هنال رظذ

 هظفل و دئاوف ةداب زب داهجلا باتک یف فنصاا دنع عفان نع دز نب سن و ةءاور نم انييم عقو اک حتفلا ماع ف كلذ

 فدرم وهو » یزاذلا ىف ةبتالا عفان نع حلف ةلاور ىفو « هتلحار ىلع ةكم ىلعأ نم حتفلا موب قب ىنلا لبقأ »
 حيلف ةياود ىفو « دجسلا ىف خانأ ىتح ةحلط نب ناو لالب هعمو اقفنا مث « ءاوصقلا ىلع  ديز نا ىنعي  ةءاسا

 برأ ةءاور نم قازرلا دبعو سلو « لخدف بارلا هل حتفف حاتفلاب ها حاتفلا انتثا ناغعل لافو  تبیلا دمع و

 اذه نجرخال وأ هنیطعتل هقاو : لاقف ۰ هيطعت نأ تبأف همآ ىلا بهذف حاتفلاب ةحلط نب ناهثع اعد مث د عفان نه

 لعاف نأ حيلف ةباور نم ربظف « بابلا حتفف لب هنا لوسر ىلا هب ءاجل « هتطعأ كلذ تأر الف « یلص نم فيسلا
 هنأ نومعزي ةحلط ىبأ ونب ناک » لاق رمع نبا نع - ةفيعض قيرط نم  ىبك افلا ىور نکا ‹ روكذالا نامثع وه حتف

 نب ناغع وه دوکذلا ناغعو « هديب امحتفف حاتفلا مقلب هللا لور ذخأف . مريغ ةبعكلا حتف دحآ عيطتسي ال

 هيب لالو « مو ةلمهاا حتفب ىجا هل لاقي و « بالك نب ىصق نب رادلا دبع نب ىزعلا دبع نب ةحلط بأ نب ةحلط
 ال اذه ناثع مع نبا وهو ةحلط ی نب نامثع نب ةبيش ىلا ةبسن نييبيشلاب نآلا نوفرعيو ۰ ةبعكلا مجمل ةبجحلا

 ةماسأو وه ) هلوق ءافلاو فيفختلاو ةلمبملا من ةفالس ةدوكذملا 7 مأ مساو ؛ ةياورو.ةبحس اضيأ هلو « هداو

 نبا قيرط نم فاسنلا دنع عقوو « دحآ مهم ادم لو د ئرخأ قرط ی م لسم داز ( ناثعو لالب و ديز نبا

 ىنثدح د سابع نبأ ثيدحح نم دمحالو « لضفلا داز «ناغعو لالي و ةهاسأ و سابع نب لضفلا هعمو » عفان نع نوع

 ( le اوقلغأف ) هلوق . نيباب دعب هيف ثحبلا ىل أيسو « ةبعكلا ىف لصي مل هنأ  اهلخد نيح هعم ناكو - لضفلا ىخأ

 ةياور قو 3 اليوط اراه تکشد سل وب دازو « لخاد نم » هناوع ىبأ دنع عفان نع ةيطع نب نآسح اور ىف داز

 نبا ةءاود نم لسمو « لاطأف » ةالصلا لثا وأ ىف تضم یا عفان نع ةيريوج ةياور ىفو ؛ ارام لدب « انامز » حیلف

 ةياور نمو « اليوط بابلا ماع اوفاجأف » عفان نع هللا ديبع ةياور نم هلو « « ايلم اهف ثكف » عفان نع نوع

 . اهرس تج مْ تيهذف اش تدجوف » ةكيلم ىفأ نبا قيرط نم یاسنلاو «ةعاس ابف تكف » عفان نع بوبآ

 قيرط نم لسمو « لالبو ناغعل ريمضلاو « هيلع اهاقلغأف » ظفاب أطوملا ف عقوو « اتم اجراخ لب ىنلا تدجوف

 لعل و « هتفيظو نم هلال كلذل رشابملا وه ناهثع نأ امهنيب منا ۰ « بابلا نامثع مهبلع فاجأف » عفان نع نوع نبا

 ( جو نم لوأ تنك اوحتف الف ) هلوق . هب ىضارلاو كلذب ألا اف لخدب عمجلا ةباورو . كلذ ىف هدعاس الالب

 تردابف ايوق اباش الجر تنکو» بوبا ةاور قو < مهتقبسف لوخدلا سانلا ردنباف جرخ مث » حيلف ةياور ىف

 ةجددلا تيقرف » نوع نبا ةباور فو « هرثأ ىلع و ساناا لوأ تنيك » ةيريوج ةياور یو « مهتردبف سانلا
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 قدذألا دافأو « نيبابلا نيب امئأق الالب دجأو » رع نبا نع ةالصلا لثا وأ ىف ةيضاملا دهاجب ةياور ىفو « تيبلا تلخدف

 . قلغأ و هلي ینلا لخد أم دعي ءاچ هنأكو « سانلا هنع بذي بابلا ىلع ناك ديلولا نب دلاخ نأ کم باتک » ىف

 ةيريوج ةياود فو ؟ « عنص ام » ةالصا لئاوأ ىف ةيضاملا عفان نع كلام ةياور ىف داز ( هتل أسف الالب تيقلف ) هلوق
 ثيح هذه ماس ةياور ىف تبث و « لاژدلا لوأ اورمهتخا ؟ « لص نأ الالب تلأسف » عفان باحآ روپجو سنوو

 ؟ ةبعكلا فینال : تلقف » رع نبا نع ةكيلم ىبأ نباو دهاج ةياور ىف اذكو « معن لاق ؟ هيف یلص له » لاق
 نع سل و ةياور ىف عقوو . تیبا نم هئالص عضوم نع لاس مث ۽ ال وأ لص له الوأ تيثتسا هنأ رېظف « مع لاو

 ؛ رولا ةياور ىف م الالب ا ظوفحملاو , كشلا ىلع «ةحلط نب ناثع وأ لالب قريخأف» لسم دنع باپش نا

 نيأ » اجرخ نيح ديذ نب ةماسأو الالب لأس هنأ رمع نبا نغ نمحرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم ةناوع أ دنع عقوو
 نبا نع ءاثعشا ىبأ قيرط نم قاربطلاو دمحألو « هون رازبلا هجرخأ اذکو « هتبج ىلع الاقف ؟ هيف ب ینلا لص

 « اولاقف ؟ علي ىنلا ىلص نيأ تلقف » رخآ هجو نم قاربطلاو سل و « انه هيف ىلص هنأ ةماسأ یربخآ » لاق ريع

 لأسف ةالصلا ناكم ىف تايثتسالا ةدايز دارأ مم «.هليصفت مدقت اک لاؤسلاب الالب أدتبا هنأ ىلع لمح اظوفحم ناک ناف

 عا ةنصصب « لص م ھاسا نأ تیس و » سم دنع نوع نبا ةياور ىف هلوق كلذ ديؤيو < ةياسأو اضيأ ناهع

 « تاياورلا ةيقب ىلع فقي ل هنأكو ٠ لسم دنع سم اپلا انرشأ یلا ةياورلا مهوب ضايع مزج نم ىلوأ اذهو

 مقلي ینا نأ هريخأ ديز نب ةماسأ نأ سابع نبا ثيدح نم اضيأ لسم هجرخأ ام ةماسأ ةصق عم هتصت ضراعي الو

 ثوحو « هريغ ىلع كلذ ىف دمتعا اهتبثأ ثيح ةماسأ نأب امهیپ عما نکی هناف . هيحاون ىف ربك هنكلو « هيف لصي |
 نبا ثيدح ىلع مالكلا ىف نيباب دعب هيف طسب دیم ىنأيسو . ىلص نيح عللي هرب مل هنوكل هملع ىف ام دارأ اهافن

 ةياود قو « نيمدقملا نيدومعلا نيب د ةيريوج ةياور ىف ( نييناملا نيدومعلا نيب ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ سابع

 مالکلا مدقت دقو « هنیک_ نع نیدوم م هنع ةياور ىفو « هراسي نع ادوهعو هئيمب نع ادومع لعج » عفان نع كلام

 ىف عقوف : هرکذ مدقتي ملام انه ركذن نکلا « هتداعإ نع ىنغي ام, « ىراوسلا نيب ةالصاا باب » ىف اطوسبم كلذ ىلع
 نيدومعلا نيب ىلص ؛ نيرطس ةدمعأ ةت ىلع تببلا ناكو « نيمدقملا نيدومعلا كنيذ نيب » ىزاغملا ىف ةيتآلا حيلف ةياور

 « ءارمح ةرمرم هيف ىلص ىذلا ناكملا دنعو » هتباور رخآ ىف لاقو « هربظ فلخ تيا باب لعجو مدقملا رطسلا نم

 ىف ةبقع نب ىسوم نيب دقف نآلا اماف « بیبزلا نبا نمذ ىف بیو مدهب نأ لبق تيبلا هيلع ناك اع رابخإ اذه لکو
 مزجو « عرذأ ةثالث نم ابيرق هلبقتسا ىذلا رادجلا نيبو للي هفقوم نيب نأ هيلي ىذلا بابلا ىف اک عفان نع هتياود
 « بئارغلا » ىف ىنطقدادلاو یدپم نب نمحرلا دبع قيرط نم دواد وبأ هجرخأ ايف عفان نع كلام ةدايزلا هذه عفرب

 وبأ امجرخأ اذكو « عرذآ ةثالث ةلبقلا نيبو هنی و ىلصو » هظفلو هنع امهريغو بهو نب هللا دبع قيرطو هقب رط نم
 املا نبا قيرط نم اسلا هاور نکل ۰ عرذأ ةثالث مزجلا هيف اذهو « عفأن نع دعس ن ماشه قيرط نم ةناوع

 یہک افلاو قرزألا « كم باتک» ىفو . ةبقع نب ىسوم ةياورا ةقفاوم یهو « عرذأ ةثالث نم وحن د ظفلب كلام نع

 وأ نيءارذ رادجلا نيب و كنيي لمجا : لاقف ؟ لِي هلا لوسد ىلص نبأ » ربع نبا لأس ةيواعم نأ رخآ هجو نم

 هيمدق ناكم ىف هامدق عقت هناف عرذأ ةئالث رادجلا نيبو هنيب لمحي نأ كلذ ین عابتالا دارأ نمل ىغبني اذه لعف « ةثالث
 هنالص رادقم امأو . لع هللاو ةثالث نم ىلقأ ناك نإ هبجوو هادی وأ هاتیکر عقتو « ءاوس عرذأ ةثالث تناك نإ هيل: .
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 نيبو نیتمکد ىلص هنأ ربع نبا نع دهاجب ةياود نيب عملا ىلا ترشآ و « ةالصلا لئاوأ ىف هيف ثحبلا مدقت دقف ذئنیح
 اع طلق دهاج ةءاود نأ مذ نم ىلع درلا ىلاو « لص مك هلأسأ نأ تيسن لاق رع نبا نأ عفان نع ىور نم ةياود
 عم لوضفلا لاؤسو « بحاصلا نع بحاصلا ةياور : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ىلاعت هللا دمحب عشقم هيف
 ؟ هسفنب "یا جتح فکف دحاو رخ اضيأ وه لاقي الو « دحاولا ريخ ةججلاو « هل ءافتكالاو لضفألا دوجو

Uلاؤ.لا هيفو « ةلضافلا ةعقبلاب قباسلا صاصتخا هيفو . كلذب لا بجوب هلثم رئاظن ىلا منی درف وه : لوقت  
 نم لضافلا نأ هيفو « اهب لمعيل مقلي ىنلا راثآ عبقت ىلع هصرح ةدشل رع نبا ةليضفو « هيف صرحلاو ملعلا نع
 نال « هيلع علطي ل ام ىلع علطيف هنود وه نم هرم و ةلضافلا دهاشملا ضعب ىف ب ىلا نع بيغي ناكدق ةباحصلا
 یضم امف فنصلا هب لدتساو « كلذ ىف موكراشي مل همم ركذ نمو لالب نم لضفأ وه نم امهريغو رمعو ركب انأ
 باو الا ةيعورشم لعو « ةعاجلا ريغ ىف ىراوسلا نيب ةالصلا زاوج لعو « ةبجاو ريغ ماقلا ىلا ةالصلا نأ لع

 « امهدحآ ىلا لصي ملو نيدومعلا نيب ىلص ب هناف دورملا ىثخم ثيح عرشت امنإ ةرتسلا نأ هيفو « دجاسلل قلغلاو
 ,عرذأ ةثالث وحن رادجلاو ءالصم نيب تاک هنأ مدقت اک رادجلا نم برقلاب ءافتكالل كلذ كرت هنأ ررظی ىذلاو
 لوق نأ هنم دافتس و ٠ عرذأ ةثالث نم شک أ امبنيب نوكي ال نأ ةرتسلا نم وندلا دح نأ ىلع ىئاسنلا هل مجدت كاذ و
 هسيف لصف هلخدف تيبلا دنع خانأف ءاج لب هنوكلا ةبعكلا لخاد ريغب صوصخم فاوطلا مارحلا دجسلا ةيحت ءابلعلا
 بابحتسا هيفو . لعأ هللاو ماعلا دجسلا ةيحت وه وأ لقتسلا دج ملاك ةبعكلا نوكل ام ةالصلا كلت تناكف نيتعكر
 جرخو ةنسح ىف لخد تببلا لخد نم » اعوفرم سابع نبا ثيدح نم قيببلاو ةع رخ نبا ىور دقو « ةبعكلا لوجخد
 یورو . هلوخدپ ادحأ ذوي مل ام هبابحتسا لو ؛ فيعض وهو لمؤملا نب هللا دبع هب درفت قهبأا لاق « هل ادوفغم
 لوخد نأ ءابلملا ضعب نع ىطرقلا کحو « “ىش ىف جحلا نم سيل تيبلا لوخد نا : سابع نبا لوق نم ةبيش ىبأ نبا
 دواد وأ هاورامامأو < امرح نح نكي مو حتفلا ماع هلخد اإ ۱ ینا نأب هدرو « جا كسانم نم تببلا

 وهو عجر مث نيعلا ريرق وهو اهدنع نم جرخ هلل هنا ١ ةشئاع نع ماحلاو ةي زح ناو وه هححصر یذمرتلاو
 نوکل ىكحلا لوقلا اذه بحاضل هب كسمتب دقف « ىتمأ ىلع تققش نوك أ نأ فاخأف ةبعكلا تلخد : لاقف بينك
 تناك ةضقلا نأ نيعتف «هترع ىف ةبعكسلا ف لخدن ْ هنأ نيباب دعب قأمس لب « هتريع ق الو حتفلا ىف هعم نكت مل ةشاع

 ‹ىتآيس اك دوصلاو مانصألا نم تيبلا ىف ناكل هنرمع ىف لخدب مل امإ و ؛ قبلا مزج كلذبو « بولطملا وهو هتجح ىف
 هعوجر دعب ةنيدلاب ةقئاعل كلذ لأق لس نوكي نأ لمتحو . حتفلا مع فالخب . اهتلاإ نم نكمتي ال كاذ ذإ ناك
 بابحتسا هيفو . هتجح ىف ةبمكلا لخدت مل نأ لسا لهأ نم ةعامج نم لقنلا فأيسو « كلذ منعب ام قايسا ف نسف
 لوق وهو مةلا لابقتسالا ةلأسم ىف ام منيب قرف ال ذإ ضرفلا هب قحتل و « لفنلا ىف رهاظ وهو ةبهكلا ىف ةالصلا
 سالا درو دقو اهنفعب رابدتسا كلذ نم مرا هن اب ةللعو ؛ اقلطم املخاد ةالصاا حصن ال سابع نبا نعو « روما
 ف روهشلا : ىرزاملا لاتو ۰ یرطلاو ةيرهاظلاو ةيكلاملا صعب هن لاقو . اپعسج لابقتسا ىلع لمخیف اهلايقتساب

 نیاوب بلا دبع نیا هححصو , ءازجإلا كحلا دبع نا نعو ۰ ةداعالا بوجوو اهلخاد ضرفلا ةالص عنم بهذملا
 « لفاوفلا زاوج كلام نع ىذمرتلا قلطأو « ادمعتم ناك نإ غيصأ نغو « ادبأ ديعي بييح نبأ نت یی زعلا
 ضرفلا كلام هرک : دیعلا قيقد نبال « دنا حرش » فو « ةعامجلا هيف عرست امو بتاوراا ريغب هباصآ ضعب هديقو
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 فالخلا اف ىتأيو . رجحلا ىف ةالصلا ةلأسملا هذبب قحتلي و ۰ كلذ ىف هنع لقنلا فالتخا لا راشأ هناکف هعنم وأ

 كلت نأب لوقلا ىلع حصي مل رجحلا لبقتساو ةبعكلا ريدتسسا اذإ معن « بابلا ةهج ىلا ةالصلا ىف بابا لوأ ىف قباسلا

 ضرفلا ةالص تأ بامسالا نع « ةضورلا دئاوز » ىف ىوونلا هلن ام لکشلا نمو « ةبعكلا نم تسيل هنم ةبجلا

 ءاسلعلا نيب اهتعص ىلع قمتم امجراخ ةالصلا نأ ناکشالا هجو و ؛ اهجراخ اهنم لضفأ  ةءامج جرب مل نإ  ةبعكلا لخاد

 قفتلا نم لضفأ هتعص ىف فلتخلا نوكي فيكف , اهلخاد فالخم

 ةيمكلا ىف ةالصلا ساپ - ۵۲
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 هللا ىضر رع نب نع عفان نع ةبقع نب ىموم ربخا هللا دبع ربخا د ی دجا ( مزه - ۵۹

 نوکی یتح ی لا لبق بابلا هرم و لخدب نيح هجولا لبق یشم ةبعكسلا لخد اذإ ناک هنا » امنع
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 "لوسر نآ "لالب را ىذلا ناکلا یخوتب « لصيف عرذآ رئال نم برف هجو لبق ىذلا رادجلا نيبو هئيب

 0 ءاش تببلا ىحاون ئأ ىف ىلصي نأ سا دحآ ىلع سیلو « هيف ىلص ٍ هلل

 نا یسوم نع كرارلا نب هللا ديع قبرط نم كلذ ىف رمع نبا ثيدح هيف دروآ ( ةبعكلا ىف ةالصاا باب ) هلوق

 ىأ ةمجعلا ءاخلا دیدشنب ( یخوتب ) هلو ٠ لباقم یآ ةدحولا حتفو فاقلا سكب ( لبق ر هلوق . عفان نع ةبقع

 دقو « هريغ مالك نم نوک نآ لامها عمم ريغ نبا مالك نم هنأ رهاظلا )خا سا دحأ لع سیل و ( هلوق . دم

 € ىراو لا نب ةالصلا باب 05 ف ةالصلا باتک ىف عوفرملا كثيدحلا مدقت

 ةبعكلا لخد ل نم سسس اپ - م
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 لخد الو اریثک جح امهنع لا "یضر رع "نا ناکو

 فوأ ىبأ ن هلل دبع نع دلاخ ىلأ 6 لیعاعا انثدح لا دبع س للاخ ان دح ی شو بس ۰

 هل لاو ¢ سائلا نم هرتسب نم و نيتك ر ماقا فل و 0 تيبأاب فاطف هللا "لوقو تعا 2 لاق

 « ال : لاق ؟ ةبمكلا ولي لا لوسر لخدآ : لجر 2 تنال م عا f یه
 [ 1۲9۰۱ ۱۸۸ ۰۱۷۹۱ : ىف هفارطآ - ۱۹۰۰ ثيدحلا]

 « جحلا كسانم نم اود نأ معز نم ىلع درلا ىلا ةجرتا هذپب راشأ هنأك ( ةبمكلا لخدب مل نم باب ) هلوق

 تینا نت ىور نم رهشأ هنال رع نبا لعفب جاجتحالا ىلع فنصلا یهتفاو ‹ بايب لبق هيف ثحبلا مدقت دقو

 هلصو ( خلا مع نبا ناکو ) هلوق . هعابتا ةرثك عم هب لخأ ا كسانملا نم هدنع اهوخد ناك ولف ةبعكلا لوخد

 حج رع نأ ناک, لاق سواط نع ةلظو نع 4:۶ قدصعلا دملولا نب هللأ دسع ةيآور نم هعمأج £ ىررألا ناعفس

 وه ( هللا كع نب دلاخ ) هلوق 0 هچ ولا اذه نم < کم باكو ف ىہک افلا هجرخأو « تببلا لخدي الو اريثك

 . ةمضقلا ماع عبس ةنس ىف ىأ ( رمثعا ) هلوق . قوك هفصنو ىرعإ هفصت دائسالا اذهو ۰ یرهبلا ناحطلا

 : ىوونلا لاق ( ال لاق ) هلوق . ةرمعلا كلت ىف ىأ <« مارذتسالا ةزمحلا ؟ ( ةبمكلا لس ها لرسر لخدآ ) هلوق



 جلا باتک ۵ ۸

 ىف ناك املف . اهريغيل هن وکر تب نوکرشلا نكي مو . روصلاو مانصالا نم تيبلا ىف ناك ام هلوخد كرت بس ءابلعلا لاق
 تيبلا لوخد نوکی نأ لمتعو . یهتنا هدعب ینلا سابع نبا ثيدح ىف اک نمی ٠ اهلخد مث روصا ةلاذاي مآ حتفلا
 . هومنع,الثل هلوخد دصقب ملف ثالثا ىلع ةدايز هك ةماقالا نم هوعنم اک هوعنل هلوخد دارآ ولف « طرشلا ىف عقي م
 وحن ةحلط نب نامّثع نع < تاتيطاد قو < مانصالا نم ایش لازأف ةرجما لبق اهلخد هنأ ىلع نع« ةريسلا» قو
 « ةدابعلا دصقل ال تاركنملا نم ءىش ةلازال ناك لوخدلا كلذ نال لوألا هجولا ىلع لكشي مل كلذ تبث ناف « كلذ
 ةبعكلا لخد إب هنأ ىلع هب ىربطلا بحلا لدتسا : ( هیت ) . حتفلا موي فالخب ةنكمت ريغ تناك ةندملا ىف ةلاذإلاو
 . هرافسأ عسج ىف الخد هنأ هترمع ىف اهلخد هنوك ین نم مزاب ال هنال كلذ ىلع هيف ةلالد الو « ةكم حتف ىفو هتجح ىف
 لعأ هللاو

 ةبعكسلا ىحاون ىف ريك نم باپ - 6

 ا ةمرکع انث دح بوبآ امدح ثراولا دبع انن دح ردم وأ ششم - ۰۱
 او را تج رخ اف اهب اف ال هيفو تيبلا لحد نأ ىبأ دق ّن الكم هلل "لوسر نإ » لاق امهنع
 ۱ امهنأ اوملع دق او امآ « هللا ”باتاق : يم هللا لوسر لاقف « مالزالا امهیدآ ىف ليعامسإو مهار ةروُص
 « هيف لب لو  هیحاوت ىف يكف تیبا لخ دف . طق اهم امت

 « هيف لصي مو تيبلا ف ربكح قلتم هنا » سابع نبا ثيدح هيف دروأ ( ةبعكلا ىحاون ىف رک نم بان ) هلوق
 ةيسنلاب كلذ ىف ةضراعم الو « هيلع هيف ةالصلا هتابث] ىف لالب ثيدح ممدقت یرب هنوك عم هب جتحاو فنصملا هحخو
 فصل جتحاف سابع نبا اهافنو ةالصلا تبثأ لالب و « لالپ هل ضرعتي مو ريبكتلا تبثأ سابع نبا نال ةمجرتلا ىلا

 دنسأ او ذئموب ل ىنلا عم نكي مل هنأ امهدحآ : نرمال هريغ ین ىلع لالب تابثإ مدقي دقو < سابع نا ةداي .
 نم دمحأ یور دقو « ةذاش ةياود ىف الإ مهعم ناك لضفلا نأ تبثی م هنأ عم لضفلا هيخآل ةرات و ةماسال ةرات هيفن
 یضم دقو , مدقت اک هعم ناك هناف ةماسأ نع هاقات نوكي نأ لمتحيف امف ةالصلا ین لضفلا هيخأ نع سايع نبا قيرط
 ةياود نم ةماسأ نع امف هتالص تابثا عقو دقو « سم دنع اف ةالصلا ی هنع ىور سابع نبا نأ ةالصلا باتيك ىف
 هريغو تبثم هلأ ةبج نم لالب ةياور حجرتتف « هنع كلذ ىف ةباورلا تضراعتف هريغو دحآ دنع ةماسأ نع رع نا
 لالي تابث] نيب عمج : هريغو ىوونلا لاوو . ین نم ىلع فلتخاو تایئالا ف هيلع فلتخ ل هلأ ةبج نمو فا

 ةيحان ىف ءامدلاب ةماسأ لقتشاف وعدم إب ىناا ةماسأ ىأرف ءاعدلاب اولغتشا ةبعكلا اولخد ال مهنأب ةماسأ ین
 بابلا قالغاب نالو  ةلاغتشاو هدعبل ةماسأ هرب لو هنم هبرقل لالب هآرف يقلب ىنلا للص مث « ةبحان ىف ب ىنلاد
 ةماسأ نوک نأ لمتح : ىربطلا بلا لاقو  هنظب المع اهافنف ةدمعالا ضءب هنع هبجحب نأ لاهثحا عم ةدلظلا نوكست
 بئذ ىلأ نبا نع هدنسم ىف یملایطلا دواد وبأ هاور ام هل دمشيو . ىبتثا هئالص دهشب ملف ةجاحل هلوخد دعب هنع باغ
 ىأرف ةيعكلا ىف لب هلا لوسر ىلع تلخذ » لاق ةءاسأ نع سابع نبا ىلوم ريمع نغ ناربم نب نححرلا ديع نع
 ةعرسل یننلا بحصنسا هلعلف : ىطرقلا لاق « دبج داتسالا اذوف « روصلا هب برضف ةب هتيتأف ءام نم ولدب اعدف اروص



 ۹ ا
 کم باتك» ىف ةبش نب سع ىور دقف نكي مل ناف « حتفلا ماع تعقو ةصقلا هذه نأ ىلع حرفم وهو . ىه هدوع

 ةبعكلا لَو ىناا لخد » لاق  ةميظغ نزو ةمجعم مث ةدحوملا حتنب هوبأو ىعبات وهو - ةميذب نب ىلع قيرط نم

 هلعلف « ثيدحلا « اهلل هتوبح ذخأف یتجا دق ةماسأ دجو جرخ ايلف ؛ باإلا ىلع ةماسأ سلجو « لالب هعم لخدو

 ىن امن كلذ لكيفو . هئابتحا نمز رصقل لل ابحصتسم اهافن اپن لثس الف  هتالض دمای لف سعنف حارساف ىتحا
 اهدحأ : هجوأ نم كلذو رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت ريغب نيثيدحلا نيب حج نم مهئمو « سالا سفن ىف امال هتیژر

 « الفنو اضرف ةبعكلا لخاد ةالصلا هرکب نم ةقيرط هذهو « ةيعرشلا ىلع ةيفنملاو ةبوغللا ىلع ةتبثملا ةالصلا لمح

 ةيغرشلا اهب داراا نأ ربظف « ةالصلا ردق نييعت نم هقرط ضعب ىن مدقت ام لا اذه درو « هيف ثدبلا مدقت دقو

 نم رووثملا ةقيرط هذهو « ضرفلا ىلع قئلاو عوطتلا ىلع تابثإلا لمح نكمي : یطرقلا لاق امنا“ . ءاعدلا درج ال

 « نیت عقو تيبلا لوخد نوكي نأ لمتح : ىراخبلا حراش بلوملا لاق ابن" . اپف ثحبلا مدقت دقو « كلام بهذم

 : لاقیف نینقو ىف ناربخلا لمحي نأ عجلا ف ىدنء هبشالا : نابح نبا لاقو . ىرخالا يف لصي مو امهادح] ىف لص
 هتجح ىف ةبعكلا ىف ةالصلا سابع نبا نن لعحمو « لالب نع رمع نبا هاور ام لع امف ىلص حتفلا ىف ةبعكلا لخد امل

 « اضيأ ةماسأ ىلاو لالب ىلا هتابثا دنسأو ايلا ريع ناو « ةءاسأ ىلا هدنسأو اهافن سابع نا نال اف جح ىلا

 ىف لخد إب هنأ فالخ ال هنأب ىوونلا هبقعت نکلا . نسح عج اذهو « ضراعتلا لطب انفصو ام ىلع سلا لمح اذاف
 لا لهأ نم دحاو ريغ نع نايفس نع کم باتک » ىف قرزألا یود ام هل دهشيو ؛ عادولا ةجح ىف ال حتتفلا موي

 الخد نوكي نأ حنت الف كلذك لا ناكاذاو « اهلخدي ملف جح مث حتفلا ماع ةدحاو ةرم ةبعكلا لخد ام للرب هنأ

 یطقرادلا دنع عقو دقو « لوخدلا ال رفسلا ةدحو ةنيمع نا ربخ ىف ىلا ةدحاولاب دارملا نوكيو نیت حتفلا ماع

 نم « کم باتكح , ىف ةبش نب ربع هجرخآ ام لوألا عملا دوی و . عآ هللاو عملا اذهل دیشب ام ةفيعض قيرط نم

 رکن و حبست « ةذانجلا ىف ىلصت اک : لاق ؟ ةبعكلا ىف لص فيك هل تلق : لاق سابع نبا نع ةزمح ىنأ نع دامح قيرط

 . حی هدنسو « دجست الو عکرت الو رفغتساو عرضتو ربكو حبس تيبلا ناكرأ دنع مث « دجست الو عکرت الو

 ؛ ةفقو كلذ قالطإ زاوج فو « نومعزي اوناک ام رابتعاب ةملالا الع قلطأو « مانصالا ىأ ( ةحلآلا هيفو ) هلوق
 ىلع رش ال هن ال هسف هو تببلا لوخد نم ىنلا عنتماف قش روص ىلع ليئاع تناكو ۰ هتهارك روظي ىذلاو

 ثيح انيبم اهحرش ىنأيس ( مالزألا ) هلوق . ةدوص هيف ام لخدت ال یهو کالا قارف بحي ال نالو ۰ لطاب
 دقل ) هلوق ۰ فلآلا تابثاب ءامأ» مهضعبلو رثكالل اذك ( هللاو مأ ) هلوق . ةدئالا ريسفت ىف فنصلا اهركذ

 مهس تناکو ؛ "ی نإ وربع وهو < اهب ماسقتسالا ثدحأ نم لوأ مسا نوبلمی اوناک مهنأ كلذ هجو لبق ( اول

 وربع ىلع امپمدقتل امهلع ءارتقا اب ماقتسالا هدلوو مهار | ىلا

 ؟ لمزا +دب ناك نیک باپ - ۵

 سابع نب ن رج ن دیمس نع ا نع دز نا e انندح برخ نس نایلس شرم - ۲

 معا ا Ea م ۶ تاص د ا 2 و دم

 ىم مهنه دقو عسیلع مدسقي هنإ : نوکرشلا لاقف « هبامسأو ئ هللا لودر مرق » لاق امهنع هللا ىضر
 ت 4

۰ 
 ERE 2 نا با ع ل .* تال راجل حللت واب
 نأ مه ماي نآ هئنع لو « نینک لا نيب اوشع نأو « ةيالثلا طاوشالا اولمرت نأ ل یبلا نما . پ راب



 تا 6
 « مع داقبإلا الإ اهلك طاوشألا اوامر

 | (۲۰) : ىف هفرط - ۱۱۰۲ ثيدحلا ]

 نبا لقو ۰ عارسالا وه ملاو ءارلا حتفب وهو « هتیعورم ءادتبا ىأ ( لمرلا .دب ناک فيك باب ) هلوق

 ةربع ىف لمرلا ةصق ىف سابع نبأ ثیدح ر ذو « هيثم ىف هببکنم ىثاملا كري نأ هلصأو « ةلورهلا هيدش وه : ديرد

 مب ( اولمدي نأ ) هلوقو . باب دعب لمرلا محب قلعتي ام ىلعو , ىزاغملا ىف فوتسم هيلع مالكلا ىتأي سو « ةيضفلا

 حم ةمجعم اهدعب ةزمه لا حتفب ( طاوشالا) و . اذنك, هترمأو اذنك هترمآ لوقت مری لوعفم عضوء ىف وهو ملا

 ةزمملا رسكي ( ءاقبالا ) و ۰ ةبعكلا لوح ةفوطلا انه هب دارلاو « ةياغلا ىلا ةرم ىرجلا وهو نيشلا حتفب طوش

 ةيمسن زاوج ثودحلا فو . بصنلا زوج و « هعنع مل» لعاف هلأ ىلع عفرلاب وه و « ةففشلاو قفرلا فاقلاو ةدحولاب و

 كلذ وحن و حالسلاو ةدعلاب ةوقلا رابظإ زاوج هنم ذخ وب و « هتهارکیعفاشلاو دهاجم ع لقن و « اطوش ةفوطلا

 تناك اع رو « لوقلاب زوج اك لعفلاب ضيراعملا زاوج هيفو . مومذلا ءايرلا نم كلذ دعي الو « مف ًاباهرإ رانکلل

 ىلوأ لعفلاب

 الث لو« فوطبام لو کم نی ٍدوسألا ربا مالتا بيسساب - ٦
 0 4 ۰ 1 5 2ث ء ص

 ید هيبأ نع ملام نع باهش نبا نع سنوب نع بهو نا یربخآ جرفلا ی غیا شم ~~ ۳

 000 ص۵ و 9 أ 0 0 3 م 1 ۳ ۳
 ةنالث بحي فوط ام لوا دوسالا نك هولا لتسا اذإ ةكم مدقي نيح و نا لوسر تبر » لاق هنع هللا

 « بسا نم فاوطأ
 [ ل541 6۱۱۷ ¢ :150515١4 ىف هفارطأ _ ۱۱۰۳ ثيدحلا]

 ق ربع نبأ ثردح همف دروأ ( اثالث لمرو فروا ام لوأ 9 مدقب نيح دوسالا رجحلا مالتسا باب ( هلو

 ىف عرسي ىأ ةدحوم اهدعب ةمجعلا ءاخلا مضد هل وأ حتننب ( بخت ) هلوقو . ديزم ريذ نم ةجرقلل قباطم وهو ۰ كلذ

 تعرسآ اذإ ةيادلا تيخ لاقي < عورسلا ودیلا : ىرخأ ةدحوم اهدعب ةدحوملاو ةمجعملا حنفي باو « همشم

 فرظلا ىلع بوصنم (لرأ ( هلوقو ۰ لئاقلا اذه دنع بيخلاو لمرا یدارب رع انهو 2 اهمدق ناب تحوارو

 نا ثيدحل رياغم وهف ¢ ةفوطلا بعوت و لمرلا نآ هرهاظو ¢ تافوط ملا ىأ هلرأ و ( عیسلا نم ) هلوقو

 رع ثيدح ىلع مالکسلا ىف هدعب یذلا بابلا ىف هيف لوقلا ىف او « باعيتسالا مدع ىف حرص هال هليق ىذلا سابع

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 ةرمعلاو جا ىف لمارلا ساپ - ۷

 لاق امهنع لا ضر "رمع نبا نع عفان نع حیف انثدح نامنلا نب يرش انثدح دمع قرط - 4

 « ةرمعلاو جا ىف ةعبرأ ىشَمو طاوشأ ةلالث اطا ىنلا یس »
 “اس ۱ -  7

 ا بلا نم اهن فا یفر رق نإ عمان نه ور بیک يسد ا



 ۷۱ ۱۱۰1۰ ۱۹۰۴ كيدحلا

 ره نا » هيبأ نع -لسأ نب دیز ىنريخأ لاف رفمج ب دح انتخاب ینا ئ دیس اشو س ۶
 ينل تيأر ىأ الولو « ”مفنت الو ت ال دیار رأل نإ هللار امآ : نك رال لاق هنع هللا يضر باطحلا "نبا

 . نا گلها دقو « نیکر شملا هب انيعار 0ك اإ ؟ لمرلو ۳ ام : لاق 9 هتاف . كّیعسا ام كماتس كسا 2

 کوک. ٠ ىو 2 ۰ «
 « هک ژن نأ بحن الف یب ئنلا مص دیش : لاق مث

 تکرت ام » لاق امهنع لا ىضر رع نا نع فان نع هلل ديم نع ىبمي انئادح د دسم او - ۱۷۰٩

 یشع رم "نا ناك : فا تاق . السب هل ىنلا تبأر ذنم هاخز الو ةدش ىف نینک را نيه مالتسا

 «:همالتسال سبأ نوکیل ىشمب ناك ام : لاق ؟ نينك را نب

 [ ۱۲۱۱ : ىف هفرط - ۱۱۰۹ ثيدحلا]

 هيلع ىذلا وهو ؛ هتیعورشم ءاقب تابث] دصقلاو « .فاوطلا ضعب ىف ىأ ( ةرمعلاو جملا ىف لمرلا باب ) هلوق

 اذک (مالس نبا وه دم ىنثدخ) هلوق . لمرب | ءاش نمو لمر ءاش نم « ةنسب وه سیل : سابع نبا لاقو . روپا

 نب د قیرط نم ثيدحلا جرخأ نأ دعب لاف معن وبأ امأو « بوسنم ريغ نكسلا نبا ىوس نيفابللو « رذ ىبأل

 حفار نب دم هنأ ىتايجلا ىلع وأ حجرو ؛ ريم نبا وه لاقيو دم نع یراخبلا هجرخأ 00 رش نع نيم نب هللا دبع

 هنأ باوصلاو ٠ مك احلا لوق وهو لمذلا ىحي نبا نوكي نأ لمتح و (۱)جرش نع هنع رخآ عضوم ىف ىور هنوكسل
 هنع جرخأ دق هيف د# خسش اعرش نأ ىلع« هتیاور ىف نكسلا نا ىلع وبأ كاذب مزجو رذ وأ و اك مالس نبا

 ىأ ( یعس) هلوق ٠ معأ هللاو هسفن یراخبلا وه د نوكي نأ لمتحيف اهريغو (۳) ةمجلا ف ةطساو ريغب ىراخبلا

 مل ةيبيدحلا نآل ةيضقلا ةرمعو عادولا ةجح ىأ ( ةرمعلاو جحلا فر هلوقو « لوألا ثالثلا تافوطلا ىف ىثملا حرسآ
 « جا ىف اهلاعفأ تجردنا هتجح عم ىتلاو . اهركتأ اذهلو امف همم رمع نیا نكي مل ةنارعجلاو «فاوطلا نم اف نكمي

 ركب وبأو اباكهرمع و هتجح ىف ړل هللا لوسر لهد » ديعس ىلأ تیدح نه رک احلا دنع معن ۱ ةيضقلا ةرمع الإ قبب ملف

 هيبأ نع ثيللا نب بيعش قيرط نم یاسنلا اهلصو ( حلا ريك ىنثدح لاق ثيللا هعبات ) هلو ۰ « ءافلخلاو رمعو

 مدقي نيح هفاوط ىف بخ ناک ربع نب هللا دبع نأ » ظفلب هرک ذف ىنثدح لاق ثدللا نع ريكب نب یحم قيرط نم قيبلاو

 هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ) هلوق . «ءكلذ لعفي مللي هللا لوسر ناكو : لاق « اعبرأ ىثكرو ال ةرع وأ جح ىف

 ىأ ( لات مث ) هلوق ۰ نيرضاحلا عمسيل كلذ لعف امل و , كلذب هبطاخ هنأ هرهاظو « دوسالل ىأ ( نكرلل لاق هنع

 وبأ دازو ,حصفالا ىلع بصنلاب وهو « مال ريغب « لمرلاو »:مهضعب ةياود ىف ( لمرللو انلام ) هلوق . همالتسا دغب

 « عابطضالا هب دارملاو « ثيدحلا « بك اذملا نع فشكلاو لمرلا مف » مس نب ديز نع دعس نب ماشه قيرط نم دواد

 دم ناك اذإ باوصلا هلماو ٠ ه ۱ مجلاو ةلمهملا نيسلاب (عيرس) ىنالطسقاا هطبضو « انيدياب ىتلا خننلا ىف اذكه : قالوب ةعبط ىف (۱)

 بذيلا بيذهت ىف اک هخوبش نم نامنلا نب عرس نال « مفار ناوه ثيدحلا اذه ىف یراخبلا خيش

 هبانکل هتدوسک رجح نبا ظفالا طخ أرق نمو ٠ ناما نب عرس وه ٩۰ مقرب ةعملا باتک ىف یراخبلا هنع جرخأ ىذلا (۲)

 هطخ نم مهيلع فحصت اف یرابلا حتف خاسن رنمی  "قشمدب ةءرهاظلا بتكلا راد ىف ىلا ( رمشلا ءانثا )



 جا بانك - ۰ ۲
 هكنم ىدبيف رسيألا هبکنم ىلع هفرط دريو سرا هطبإ تحت هءادد لخدي نأب ىثملا عارسإ ىلع نيعت ةئيه ىو
 نزوب (انيءار انك ام ) هلوق . رذنملا نبا هلاق كلام ىوس روپا دنع بحتسم وهو « رسبالا رتسيو نمرألا
 نحنو ةوقلا ميه ان ربظأ ىأ ءايرلا نم : كلام نبا لاقو ٠ ضايع هلاق ءايوقأ انأ كلذب مهانيدأ ىأ « ةيرلا نم انلعاف
 كرتب مث ناك ربع نأ هلص و « نيت زمه ءائرلا هلصأ ناك ناو ءايرلا ىلع هل الح نيءايب ادیار ىور اذهلو « ءافعض
 هل نوکت نأ لاتحال كلذ نع عجد م , هيبس دقفل هکرتب نأ "مو یضعقنا دقو هیبس فرع هنآل فارطلا ىف لمرلا
 ىلع ثعابلا ببساا ركذت هلعف اذإ كلذ لعاف نإ اضيأو  ىنعملا قيرط نم ىلوأ عارنالا نأ ىأرف اهلع علطا ام ةكح
 خیش ديعس نع نايفس نب بوقم# داز (ةكرتأ نأ بحت الف) هلوق ۰ هلهأو مالسالا زازعإ ىلع هللا ةمعن ركذتيف كلذ
 ىلع نکرشلا ةآارم دنع اورصتقا مهنآ هديؤيو « هقيرط نم ىليعام“الا هجرخأ « لمر مث » هرخآ ىف هيف ىراخبلا
 نييناهلا نیننکرلا نيب اورم اذاف « ةيحانلا كلت ءاذاب | وناك نيكر ثلا نال نييماشلا نینکرلا ةبج نم اورم اذإ عارسإلا
 تناكف ةفوط لك عسمج ىف اوعرسأ عادولا ةجح ىف اولمر الو « سابع نبا ثيدح ىف نيب وه اک مهتأيه ىلع اوشم
 نینکرلا نيب رمع نب هللا ديع یشم نع هدعب ىذلا ثيدحلا ىف اک اعفان' سع نب هللا دبع لأس ةتکللا هذهلو « ةلقتسم ةنس
 نکرلا مالتسا نم نکمتیل هسفنب قفرب ناك ىأ ۰ نكرلا مالتسا ىف هيلع لهسأ نرکسل هلعفي ناك امل هنأ هلءاف نيين اهلا
 عابنا كلذ لعف رع نبا نوكي نأ لاتحا عفدي الف همیف ىلا هيف دنتسا ناك نإ عفان هلاق ىذلا اذهو . ماحدزالا دنع
 ثالثلا ىف کرت ولف « لمرلا كرادت عرشي ال : ( لیکت ) . عابتالا ىف هبهذم نم فرع |! لمرلا نم لوالا ةفصلل
 ىعس هبقعي فاوطب صتخ و ؛ ءاسنلا ىلع لمر الف لاجرلاب صتخميو « ريغت الف ةنيكسلا اهتليه نال « عبرألا ىف هضقي |
 لاقو . ةيكلاملا دنع فاتخاو . روهجلا دنع هكرتب مد الو « بك ارو شام نیب هب ايحتسا ىف قرف الو « روهشملا ىلع
 نأ الإ جحلا كسانم نم هنأ طف « عادولا ةجح ىف ىنعي ب ذئموي كرشم الو لمر عراشلا نأ تبث دق : ىربطلا
 لب ةيبلتلل اكرات نكي مل هتوص اضفاخ ىل نف ةيبلتلاب توصلا عفرك ناكف ةصوصخ ةئي لب لمعل اکرات سیا هرات
 هيف دازو هنم عوفرلا ىلع ارصتقم ثااثلا ثيدحلا حارخ نأ دعب ليعامسالا لاق : ( هيبذت ) . هيلع ءى الو اهتفصل
 نم ثيدحلا اذه سيل : ليعامسالا لاق « یدی یتح جملا ىلع محازي  رمع نبا ىنمي هللا دبع تيأرو عفان لاق »
 نأ هبجوو ۰ ىراخبلا دنع تباث هنم ةمجرتلا هذبب قلعتلا ردقلا نأب بيجأو « لمرلا باب ىنعي ءیش ىف بابلا اذه
 بیسلا نع اعفان ىوارلا لاس م نمو . لمر ناكو « امهريغ نود ىأ «نینکرلا نيب یشع رع نبا ناک » هلوق ىنعم
 لمعلاب ءايرلا نأ عم «انیءار» رمع لوق لکشتسا : ( رخآ هيبذت ) ٠ ملعأ هللاو ضعب نود ضعب ىف یش ناك هنوك ىف
 لاقيل لمعلا رهظي نأ مومذلا نال « ةمومذم تسيل اهنكل ءايرلا ةروص تناك نو هتدوص نأ باوجلاو « مومذم
 مال « برجا ىف ةعداخلا ليبق نم وه اعاف ةصقلا هذه ىف عق و یذلا امأ و « دحأ هري مل اذإ ةييغب هلمعي الو لماع هنإ
 ةعدخ برملا نا تبثو « مهف اوعمطی الثل ءايوقأ مهنأ نيكرشملا اومهرآ

 نّجحملاب نك "را مالتسا اپ - ۸
 5 7 2 ١

 نا نع سنوب ىنريخأ لاق بهو نبا انثدح الاف ناملس نب يجو حلاص ی دحا شرم - ۷ ۰ ۰ هع 5

 ريب ىلع عادل مح ىف هي لا فاط » لاق امهنع فر سام نبأ نع هللا دع نب هللا دبع نع رسا



 ۷۳ ۱۱۰۷-۱۱۰۹ ثيدحلا
 لا ا سما

 تب نع ئرهأزلا ىخأ نا نء دز ردلا عيان ١ نجح نک را اسو

 [ ٩۱۹۳ ۶ ۱3۳۲ ۰۱۹۱۳۰۱۱۲۰ : یف هفارطآ - ۱۹۰۷ ثيدحلا ]

 « سارا ةينحم اصع وه ٠ نون اهدعب مجلا حتفو ةلمبملا نوكسو ملا رسکب ( نجحلاب نكرلا مالتسا باب ) هلوق

 ليقو ‹ یرهزالا هلاق ةمحالا ىأ حتفاب مالساا نم لاعتفا مالتسالاو « نوجحلا ىم كلذبو < جاجوعالا نجحلاو

لص) یح نكرلا ىلا هاصعب *”ىو هنأ ىنعملاو ةراجحلا یآ سكلا مالسلا نم
 لاك اذك ( هللا ديبع نزع ( هلق ٠ هب

 ةنکنلا هذه « سابع نبا نع ىنغلب » لاق یرهرلا نع هوورف اص نب ةعمزو ديز نب ةماسأو عدلا هفلاخو سنوي

 ابجرخأ ةعب الا هذهو « یرهزلا یخآ نا نع یدروآردلا هعبات د لات ىرهزلا ىخأ نا قد رط) ىراخبلا ربظتسا

 ¢ عادولا ةجح ید لق مو هرک ذف یدرواردلا زيزعلا دبع نع دابع نب دم نع نايفس نب نیلا نع ليعاعالا

 لسم داز ( نجحع نكرلا متسي ) هلوق باب رع ةا لعب کار فارطاا ةلأسم ىف ثحبلا اسو «ريعب ىلع » الو

 « كلذ عفدو 3 هلبق م هديب رجحلا لتسا د هنأ رع نبا ثودح نم هلو « نجحا لو د ليفطلا ىنأ تودح نم

 اول رجح | اولتسا اذا اراجو ربع ناو ةر ره اب و دیعس ايأ تنأر « لاق ءاطع قب رط نم روصنملا نب ديعسل و

 لبقيو نكرلا ملتسي نأ ةندلا نا روهمنا لاق اذپ و «اریثک لاق هيسحأ « سابع نبا و : لاق ؟ سابع نباو : ليق. ممد

 نعو + كلذب ىنتبك او هيلا راشأ عطتسي مل ناف ىلا كلذ لبقو هدب ىف ءىشب هلتسا هديب هملّدسي نأ عطتسی ل ناف هدب

 لیفت ريغ نم هف ىلع هدب عضب ةيكلاملا دنع ةباور ىفو « ساقلا لاق اذکو « هدب لبقي ال ةياور ىف كلام

 نين ايلا نینک را الإ تب ل نم ساپ - ۹

 نمو » لاق هنأ ءاثعشلا ىنأ نع رانید نی ورع ىنربخأ مب رج "نبا انربخأ ركب نم دمع لاقو - ۸

 ناذه 0 ال هنإ : امنع "لا ّىذر سابع نبا هل لاقف « َناكرألا لس ةيواعم ناكو ؟ تببلا نم ايش یقتب
 5 9 رو ۸ ر ۱ ۳

 1 نولك نوماتسإ امنع هل "یر ريب زا "نا ناکو . ار وحم« تیبا نم ءىش سيل : لاقف . نانك ا

 امنع لا ىضر هيبأ نع هلا دبع نب لاس نع باهش نبا نع ثيل انثدح ديلا وبأ اشو - ۹

 « نيين املا نينك ا الإ تیبلا نم لتس 9 ىلا 7 ۱ » لاق

 دوهشلا ىلع ءايلا فيفختب ىلايلاو « نييماشلا نينكرلا نود ىأ ( نيينالا نينيكرلا الا ملتيسي مل نم باب ) هلق

 قذوجلا هجرخأ دقو « ركب نب دم قيرط نم هرأ مل ( جیرج نبا انريخأ ركب نب دم لاقو ) هلو . ةدئاز فلالا

 ةيواعم ناكو ) لۇق ۰ داكن الا لیبس ىلع ةبمایفتسا « قثي نمو » هلوق ىف « نمد و « ةب مثيحلا نب ناهثع قیرط نم

 عم تشک » لات لیفطاا یآ نع میخ نب ناهثع ن هللا دبع قيرط نم مك احلاو یذرللاو دمحأ هلصو ( ناكرألا لتس

 رجح ا الا لتس مل هلي هللا لوسر نا : سابع نبا لاقف « هباتسا الا نكرب رمي ال ةواعم ناكف ةيواعمو سابع نا
 3 سايغ نبا نع رخآ هجو نم طقف عوفرلا سم جرخأو € اروجېم تبیلا نم ءیش سا : ةب واعم لاف 0 یاعلاو

 ملتسي سايع نا للمخ 6 ساب ناو ةيواعم جح 0 لاق ليفطلا قأ نع ةداتق نع ةءيعش قيرط نم اضيأ دحأ يورو

 ىرابلا مف + ۳ ج1۰ - م



Yo (VEا هرات را روت سس جملا باتک - “ 
 ةناكرأ نم سیل : سابع نبا لاقف « نييئاهلا نينكرلا نرذه متلي هللا لوسر ملتسا امنا : ةيواعم لاقف « ماك ناکرالا
 یننوفلاخم سانلا : لوقب ةبعش ناك دقو « ةبعش هبلق : لاقف هنع ىبأ تلأس للعلا ىف دمحأ نب هللا دبع لاق « روجپم ءىش
 دحآ هجرخآ باوصلا ىلع ةداتق نع ةيورع ىنأ نب ديعس هاور دقو , یهتنا اذکه ةداتق نم هتممس ینکل و « اذه ىف
 یظرقلا بعك نب د قیرط نم یمفاشلا یورو « هوحن سابع نبا نع دهاجم قیرط نم هجرخآ اذكو « اضيأ
 تيبلا نم ءىش سيل : لوقی و اهلك ناکرالا حسع_ریبزلا نبأ ناكو < رجحلاو یناملا نکرلا حسم ناك سابع نبا نأ د
 نبا نع ةدوکذلا دام ةياور ظفلو «  ةنسح ةوسسأ هللا لوسر ىف كل ناكدقل رل سابع نبأ لوقيف ؛ ادوجبم
 ف کل ناک دقل 3 سابع نا هل لاقف ‹ ادوجبم تيبلا نم ءىش سيل : ةيواعم لاقف « ةيواعم عم فاط و هنأ سابء
 امبثم لك دابتجا نأو « ددعتلا ىلع هل نم فعض نيبتي اذپبو . تقدص : ةيواعم لاقف < ةنسح ةوسأ هللا لوسد
 مزج دقو « ليفطلا ىنأ نع ةداتق وهو دحاو نيثيدحلا جرخم نال كلذ تلق الو « رخالا ىلع هرکنآ ام یا ريغت
 رنک ال اذک ( نانكرلا ناذه لتسب ال ) هلق . نأشلل ءاملا ( هنا ) هلو . لقعلا زيوجتلا طقسف هبلق ةبعش نأب دمحأ
 . ةيلوعفملا ىلع نیننکرلا نيذه بصف و نونلا حتفب « نينكرلا نيذه تست ال, لمتساا و یومحلاو « لوهجمل ءانبلا ىلع

 لتي هايأ یأر هنأ نيبزلا نب هللا دبع نب دابع قيرط نم ةييش ىبأ نبا هلصو ( نپاک نېماتسی ريبزلا نبا ناکو ) هلوق
 > أطوملا » قو « مدقت اک رخآ هجو نم هنع هوحن یعفاشلا جرخأو « اروجبم هنم ءىش سيل هنا » لاقو اهلك ناكرالا
 نع روصنم نب ديعس هجرخأو « « اهلك ناکرالا ملتسي تيبلاب فاط اذإ ناک, هابأ نأ ريبزلا نب ةورع نب ماشه نع
 رأ مل » لاق ربع نبا ثيدح فنضاا دروأ م. مخ اذ و املك ناكرآلا لتسا أدب اذا د ظفلب ماشه نع یدرراردلا
 نینکرلا مالتسا ړل هللا لوسر كرت امل » رمع نبا لوق مدقت دقو « نييناهلا نينکرلا الا تيبلا نم ملتسي هلي ىنلا

 رييزلا نبا مالتسا راصقلا نبال اعبت نیشلا نبا لمح ىنعملا اذه ىلعو « ,هاربإ دعاوق ىلع ممتي  تیبلا نال نييماششلا
 عم فاط ںیہزلا نبا نب حارشلا ضعب كلذ بقعتو « ىبتنا مهاربإ دعاوق ىلع تيبلا 2 ةيعكلا ربع اأ هنآل امل
 جرخأ دقف ريبزلا نبا امأو « سابع نبا عم ةيواعمل كلذ عقو الو رثآلا اذه ىلع فقي ملو « لكلا مّتساو ةيواعم
 “ورو هنم جرخأ ام رجحلا نم هيف لخدأو تريلا ءانب نم غرف امل ريبزلا نبا نإ : لاقف « ةكم باتك» ىف قرزالا
 ءانب ىلع تيبلا لذي ملف « ةعبدألا ناكرالا ملتساو تيبلاب فاطو رمتعاو معنتلا ىلا جرخ مهاربإ دعاوق ىلع نينكرلا
 نأ ىنغلب : لاق تا نبا قيرط نم جرخأو . نييزلا نبا لتق ىتح امعيج ناكرآلا لتسا فئاطلا فاط اذإ ريبزلا نبا
 لاقو . ناكرآلا نابلسي اعبس هب افاط تببلا ءانب نم اغرف 14 ليعامسإو مهار نأو « اهلك ناکرالا ملتسا جح ال مدآ
 « ةشئاع ثيدح نم قبس امل ۰ كاذگ سل و« لوأ نم هيلع عضو ىذلا تيبلا انكر امهنأ ةيواعم نظ : یدوادلا
 راج نع اضيأ ناکرالا عيمج مالتسا هريغو رذنلا نبا یورو « رمع نبا ثيدح هيلع لد ام ىلع وهاد
 نم ةراهطلا لئاوأ ىف مدقت ام رعشي دقو . نيعباتلا نم ةلفغ نب ديوس نغو ةباحصلا نم نيسحلاو نسحلاو سنو
 اهنم ركذف ٠ ابعنصي كبامصأ بت ادحأ رآ 0 اعبرأ عنصت كتيأد » ربع نبال لاق هنأ جرج نب ديبع ثيدح
 اوناک نيعباتلاو ةباحصلا نم خرج نب ديبع ماد نذلا نأب ثيدحلا « نييناملا الإ ناكرآلا نم سم ال كتيأدو »
 دنتسو ةنسلاب نيبم نینکرلا صاصتخا : لا لهأ ضعب لاقو « نييناهلا نینکرلا ىلع مالتسالا ىف نورهتقی ال

 « تيبلل ارج امهمالتسا عدن ملانأب ادوجبم تیبا نم ءىش سيل لاق نم لوق نع ىعفاشلا باجأ و « سايقلا ممعتلا



{Vo ۱١۱١ - ۱۹۱۰ ثيدحلا 

 مالتسا كرت ناكل امن ًارجم امهمالتسا كرت ناک ولو « ارت وأ العف ةنسلا عیقت انکل و« هب فوطی وهو هرجپب فيكو

 . هتلزنم دحأ لك لیزتت و هقح قح یذ لك ءاطعاو بتارملا ظفح هنم ذخؤيو « هب لئاق الو اهل ًارجم ناكرألا نيب ام

 یائللو . مها رب ] دعاوق ىلع هن وکو « هيف دوسالا رجحلا نوک : ناتلمضف هل لوالا ؛ ناكرأ ةعبرأ تبیلا ىف : ( ةدئاف)

 « ناملتسپ الو نارخالا لبقي الو طقف یاشاا لتسيو لوالا لبقي كلذلف ٠ امهنم ءىش نرخ الا سیل و « طقف ةي املا

 ةيءورشم نم مهضعب طبنتسا : ( ىرخأ ةدئاف) ۰ اضيأ ىلايلا نکرلا ليبقت مهضعب بحتساو . روما ىأر ىلع اذه
 , بدآلا باتك ىف قأيف یدالا دب ليبقت امأف ۰ هريغو ىدآ نم مظعتلا قحتسي نم لك ليبقت ذاوج ناكرآلا ليب#ت

 ضع دعبتسا و ۰ اب هب 4-3 ملف هرو ليبقتو لَم ىنلا ربنم ليبقت نع لانا دحأ مامإلا نع لمف هربغ امأو

 ءازجأو فحصلا ليبقت زاوج ةيعفاشلا نم ةكم ءاملع دحأ ىناملا فيصلا ىبأ نبا نع لقا و « كلذ ةحص هعابتا

 قيفوتلا هللاب و 20نيحلاصلا روبقو ثيدحلا

 رجالا ليبقت اپ - ۰

 لاق هيب نع اسا نب دیز ان رخ هاق رو ارا نوراه ن دز ات دح نان ق لأ اشو بس ۰

 مر ۳ 2 ص ۳ 124 5 ت 3 د تھ 1 رم رم ۶

 » كليف ام تاب اا هللا لوسر تار یآ الو : لاقو رحم ا لبق هنع للا یضر باطخلا س رع تار «

 ۱ ۰ لس ت 2 ۳۹

 منع لا یضر رمع نیا لجر "لأس » لاق "یبرع نب ريب لا نع دا ان دح د دسم شر - ۱

 نإ تيأرأ « تحُر نإ تيأرأ : تلق لاف . "هلبقیو هملتسپ ام هللا لوسر تيأر : لاقف رجاكا مالتسا نع
 0 ساس یگرااص ١ ۶ 4 م ۶ ۶ 6 0 : 4

 « هلبقيو همت كَم هللا لوسر تيأر «نمیلاب «تيأرأ » لعجا : لاق ؟ تبلغ

 مالکلا مدقت دقو <« ارصتع ربع ثددح هيف دروأ 2 دوسالا ىأ مجلاو ةلمبملا حعفب ( رجحلا لیبقت باب ( هلوق

 ی قي رط نم رذنملا نالو لقب و هبلتسپ لس هللا لوسر تيأر »ربع نبأ ثددح هيف دروأ م ۰ با وآ لبق هيلع

 هلي هلل لوسد تبأر سم هت کرت ام : لاقو هدب ليقو رجحلا لسا ربع نبا تبأر « عفان نع هللا دیبع نع دلاخ

 ديلاب حسملا مالتسالاو طقف هبلتسیف ىنايلا نكرلا فالخب ليبقتلاو ملسناا نيب عما بایحتسا هنم دافتسی و « هلعفي

 همش عضو م « هملتساف رجحلا هلل ىنلا لبقتسا د لاق ريع نبأ نع رخآ هجو نم ىعفاشلا یورو« فلاب ليبقتلاو

 ةراور ىف ( داح انثدح ) هلوق ۰ مدقت اك هل نيتليضفلا عاتجال كلذ دوسالا رجحلا صتخاو تبدحما « الی وط هيلع

 . « سرلا انثدح » دام نع یسل ابطلا دواد ىفأ ةياور ىف ( فرع نب ريبزلا نع ) هلوق . « دیز نا » تقولا بأ

 نبا تاأس رب زا الح » دامح نع ىبل طلا د راد ىفأ دنع عقو كلذك « ىوارلا رب زا وه ) لجر لأس ) هلوق

 ضعب فو « عابش] ديغب ىازلا ضب تحزو « تحز اذإ عنصأ ام یربخآ ىأ ( تحذ نإ تيأدأ ) هلوق . « رع

 سوصن ىفو میردتلا نمز ىف ألا هلع نكي ملام لکو « نيدلا صوصن ىف اتوب نم دب ال نيدلا ىلا بسنت ىتلا ماكحالا (۱)
 رمع نينمؤألا ۳ لوت یضتقم وهو “¢ كرت وأ المو ة2 میتن اکو یمناشلا مامالا لوق مدقنو ۰ همعزب ند ىلع دودص وهف عیرصتلا

 مالتسا نع هلأس نم هاوح ف رمع نبا نء ظناحلا لوق ىتأيسو « صوصنلا ی هذه ۰ ۰ و ۱9۹۷ مقرب. دوسألا رجملا ب بطاخ من

 ما هدارآ ام وی لا ه جورخو نيدلا ربيغت ةقيرطلا هذه نع جورغاو ۰ یارلا قید هب ذخأي نأ ثيدحلا مم اذإ هيأ رججلا



 جملا باتک -۵ ۷۳

 ةروكذملا دواد ىلأ ةياود ىف عقو دقو « یا« لجرلا نأب رعشي ( نیلاب تيأرأ لعجا ) هلوق . واو ةدايزب تایاورلا

 كلذ هيلع ركنأف ىأرلاب ثيدحلا ةضراعم هنم مف هنال كلذ هل لاق الو « بكوكلا كلذ دنع تيأرأ لمجا »

 دقو « مالتسالا كرت ىف ارذع ماحزلا رب مل رع نبا نأ رهاظلاو « ىأرلا قتيو هب ذخأي نأ ثيدحلا عمس اذا همآ و

 قيرط نمو « ىدي ىتح نكرلا ىلع محازب ربع نبا تور » لاق دمت نب مساقلا قيرط نم روصنم نب ديعس یود
 نبا نع قرط نم یہک افلا یورو « مهعم ىداؤف نوکر نا ديرأف هملا ةدئفالا توه لاقف كلذ ق هل لىق هنأ ىرخأ

 یورو « هتوص هب عفرب ال نا ليبقتلا ف بحتسلا : ( ةدئاف) . ىذؤي الو ىذؤي ال : لاقو ةحازملا ةهارك سابع

 : ىلامجلا ىلع وبأ لاق : ( هيبنت ) . ءاسنلا ةليقك كتوص اپ عقرت الف نكرلا تابق اذا : لاق ريبج نب ديعس نع یہک افلا

 هاوصو مو وهو « ةددشم ءاب اهدعب ةلپم لادب « ىدع نب ريبزلا » فناجرجلا دحأ ىبأ نع ليصالا دنع عقو

 نأكو . یا یر رفلا نع ةاورلا رثاس هاور كلذك  ةددشم ءا م ةدحوم اهدعب ةحوتفم ةلمهم ءار <« رعد

 نب لع نعل ب رفعج ىنأ باتك ىف لجو هنأ یر رفلا یخ هنم ربذحتاا ىلا راشأف فريحصتلا اذه رعشتسا یراخیلا

 « فوك یدع نب ريبزلا و « یرصب اذه رع نب رییزلا : ىراخبلا ىنعي هللا دبع وبأ لاق » لاق ۔ یراخبلا قارو متاح یا

 اذه بقعو « ىخركلا ةياور ريغ نم ىذهرآلا دنعو « یر رفلا نع هخوءش نع رذ ىلأ دنع عقو اذكم : ىبتا

 اهركذ مدقلا دواد ىبأ ةياور ىف نأ هديؤي و « فوكو بف ىدع نب ریبزلا امأو ‹ ىبرغ نبا وه !ذه ريبزلا : ثيدحلا
 لعأ هللأو . لاكشالا عفري ام كلذو 1 مالو فا ةدايزب « فرعلا نب رپ زا 0

 هيلع فا اذإ نك را ىلا راشآ نم بسا هكا

 1 00 ت 6 8 / ۳

 هلل ىر سابع نا نع ةم ركع نع للاخ انث دح باهولا "ربع ان دح ىلا ی رج شرم - ۲

 « هيلإ راشآ نك را ىلع ینآ اك ريمي ىلع تببلاب ی ُئونلا فاط » لاق امهنع

 ینلا فاط » سابع نبا ثيدح هيف دروأ ( هيلع ىتأ اذا ) هلوق دوسآلا ىأ ( نكرلا ىلا راشأ نم باب ) هلوق
 مدقت ۱ نيتلا نبا لاق « هعف ح رش ةدايزب نيب ايب لبق مدقت دقو « هيلأ راشأ نكرلا ىلع قأ لک « ریعب ىلع تببلاب هل

 ىذؤي نأ فاح نإ دعبب نأ هل بحتسي ايكار فاط نم نکل « تيبلا نم هبرق ىلع لدیف ؛ نجحنا هدلتسي ناك هنأ

 « كلذ نمأ ثيح ابيرق همالتسا لاح ىف نوکی نأ لمتتمو . یهتنا كلذ نم نمألا ىلع لي هلعف لمحيف « ادحأ
 كلذ فاخ ثمح اديعب هتراشإ لاح ىف نوکی نأو

۹Yنك را دنع ريب لا اب و  

 ”ىضر سابع نا نع ةمرکع نع دا ديلا دلاخ ات دح هللا دبع ن "دلاخ ان دح د دسم او - ۳

 « ربكو هدنع ناك ءىشب هيلإ َراشأ نك لا ینا الک < ريمب ىلع تيبلاب لطم ینلا فاط » لاق امنع لا

 ءا ذحلا دلاخ نع َنامْبَص "نب مهار هبات

 ¢ رکو هدنع ناک *ىثب هيلا راشآ دازو دوکذلا سابع نبا كثيدح هيف دزوأ ( نكرلا دنع نيبكشلا باب ( هلوق

 لك ىف دوسألا نكرلا دنع ريبكتلا بابحتسا هيفو « نيباب لبق ةيضاملا ةياورلا ىف مدقت ىذلا نجحملا "یشلاب دارملاو



 1۷۷ ۱3۱۷ ۰۱۱۱۳ ثيدحلا
 دلاخ نع بامولا دبع ةباور نأ ىلا كلذب راشآ و « رییکتلا ىف ىنعي ( دلاخ نع نامهط نب مها ربا هعبات ) هلوق ٠ ةف وط

 قیرط لصو دقو « م مها رب] ةعب ات هللا دبع نب لا ةدابذ ىف حد ال یک نم ةيلاخلا هلت یا بابلا ف ةروكذلل

 5 هللا ءاش نأ هاب ىف ايكار ضيرملا فاوط ىف مالكلا ىتأيسو , قالطاا باتک ىف مهاد إ

 هتبب ىلا مجرب نا لبق 6 مدق اذإ تيبلاب فاط نم تسيسساب - ۳

 اغلا ىلإ جرخ * « نيتك ر : لص من

 ور ترک ذ نر دع نب دم نع ورمع یّرخأ بهو نا ن بم شو - 10 ۵4

 ن 2 مث فاط مث ۳" هنأ مس بلا مدق نيح ه تو لو نا » امنع ها یضر ةشئاع ینتربخأف لاق

 هىث لوأف « هنع هللا یفر ریب زا ىلأ مم تدَحح ۰ « هلثم امهنع "لا ىضر ”رمعو ركب وبأ جح 0

 نالفو *رب و هن ولعفب راصنألاو نیرجاپا ا 7 فاوطلا هب ب

 ا رعت ا ناو

 [ ۱١4١ : ىف هفرط ۱۹٤ ثيدحلا ]

 [ ۱۷۹٩ < 1549 ىف هافرط ۱٦۱١ ثيدحلا ]

 | دبع نع مفان نع هه ارب سوهان ور مادرم وا ا رذفلا نب ھارا اشم - ۹ ع»-

 الث ركع مقي م لو ةرمعلا جحلا ىف اط ادا اک 3 هللا "لوسر ناو امهنع 41 ىكر ومع نبا
٩۱ \ 

 ج

 « ةورااو افَصاا نيب فوطب 1 ) نيب لوعس دج مك را ىمَمو فاوطا 6 ۳ ول اه ص م “4 ا ۱ ۳ 5 ۰

 "یر رمع دنا نع ما ن هع 1 دیبع نع ضايع شن اا رذنلا نب مهارا ازم - ۷

 ناك هنأو « را شع و فا وطأ ةنالث * 1 لوألا فا وطلا تیبلاب فاط اذإ اذإ ناك لي "وبا نا » امهنع 6

 6 هو "لاو اصلا نيب فاط اذإ لیلا نطب نس

 درلا ةمجرتلا هذهب هطرغ : لاطب نبا لاق ( حلا هتيب ىلا حجر نأ لبق ةكم مدق اذإ تيبلاب فاط نم باب ) هلوق
 اوحسم ايلف د ةورع لوق نأ نيب نأ دارأف  ةورملاو افصلا نيب ىعسي نأ لبق لح فاط اذإ رمتعملا نأ معز نم ىلع
 هقدرأ ىذلا ريغ نا ثيدح ليلدب « اولح اوعسو اوفاطو دوسألارجحلا اودلتسا ال دارلا نأ ىلع لوم ء اولح نكرلا
 + قو « ىعسلا متخ دنع ىأ ةورملا نكر ىأ « نكرلا اوحسم » ةورع لوق ىنعم نأ نيثلا نبا معذو « بالا اذه ىف هب
 « نالفو نالفو ريبزلاو ةشئاعو انأ ترمتعا , تلاق ءامسأ نع ءا-آ ىلرم هللا دبع نع دوسالا نبا ةياورب بقعتم
 هلوق ليوأت نم دب ال : ىووتلا لاقو « ةرمعلا باوبأ ىف ىتأيسسو « فنصملا هجرخأ « انلاحأ تدبلا انحسم املف
 هحسم درجع للحتلا لصح الو فاوطلا لوأ ىف نوکی هحسهو دوسالا رجحلا هب دارملا نآل « نكرلا اوحسم د
 اپ معلا تاردقلا هذه تفذحو . اولح اوقلحو مپعسو مهفاوط او و نكرلا اوحسم ايلف : هريدقتف « عاجالاب



 جملا باتك- ۵ ۷۸

 . قلا من هدعب یعسلا نم دب ال هنأ روهجلا بهذ« مث . فاوطلا مامت لبق للحتي ال هنأ ىلع اوعجأ دقو . اهروبلظل

 الف ىنعملاف ۰ ةفوط لك ىف نوكي نكرلا مالتساو امس ال فاوطلا مام نع ةيانكلا نكرلا حب دارملا نأب بقعتو
 فارطلا نم اوغرف ايلف ىنعلا نوكي نأ لمحو « لاق اک امہف فاتخف قاحلاو ىعسلا امأو « اولح فاوطلا نم اوغرف
 ذئنیغ « رباج ثيدح ىف عقو اک نيتمكرلاو فاوطلا غارف دعب همالتسا انه نكرلا حسمب دارأو : تاق . اولح هعبقي امو
 ىف رظنيف اوقلح ريدقت امأو ٠ سابع نبا نع لقن ام فالخم ةورع دنع طرش ىعسلا نآل اوعسو ريدقت الإ قبي ال

 دعب أيس اک ثراحلا نبا وه ( وربع ىتربخأ ) هلوق . الف الإ و همالک ىف ردقيف اكسن هدنع قلا ناک ناف ةورع ىأر
 قدملا ىلفونلا دوسالا وبأ وه ( نحرلا دبع نب د نع ) هلوق . بهو نبا نع رخآ هجو رم اباب رشع ةعبرأ
 رصتقاو هبارجو لاوسلا ةروص ىراخبلا فذح ( ةشئاع ىنتربخاف لاق ةورعل ترک ذ ) هلو ٠ ةورع متیب فورمملا

 ريبزلا نب ةورع ىل لس : هل لاق قا رعاا لهأ نم الجر نا » هظفل و هجولا اذه نم ملسم هركذ دقو « هنم عوفرملا ىلع
 : لاق هتل أسف لاق . كلذ لوقي الجر نإ : هل لقف لع ال كل لاق ناف ؟ ال مأ ”لحأ فاط اذاف ؛ جحلاب "له لجد نع
 لپ هللا لوسر نأ ربخم ناک الجر ناف هل لقف : لاقف هتادغ لجرلا یل یدصتف لاق « حمل اب الإ جی اب لهأ نم لحيال

 : تاقف ؟ اذه نم : لاقف كلذ هل تركذف ةورع ىأ هئي لاق ؟ كلذ العف ريبزلاو ءامسأ نأش امو « كلذ لعف دق
 . لئاسملا ف نوتنعتب مهو ىنعي . امقارع هنظأ ؟ ىنلأسي هسفنب ینیت ار ال هلاب اف : لاق . همسا فرعا ال ىأ « ىردأ ال

 ركذف « أضوت هنأ ةكم مدق نيح رب هللا لوسد هب أدب “یش لوأ نأ ةشّئاع ینت ربخاف مقلب هللا لوسر جح دق » لاق
 نآ لا بهذي ناک هن اف سابع نبا هب ىنع « ربي ناكالجر ناف » هلوقو « هما ىلع فقأ مل لأ ىذلا لجرلاو « تیدحا

 ىتح تببلا برقي ال هجح ىلع رمتسی نأ دارآ نم نأو , هجح نم لحب فاط اذإ جحلاب لهأو ىدملا قسي مل نم

 جرخأ دقو ١ ةرمع اهواعجي نأ هباحعأ نم ىدهلا قسي مل نال للا « ةفرع نم عجرب

 : لاق سابع نا نع ءاطع ىنثدح » جرج نبا قيرط نم ىزاغملا رخاوأ ىف « عادولا ةجح باب » ىف كلذ فنصملا

 ( قيتعلا تيبلا ىلا امام مثل هناحبس هلوق نم : لاق سابع نبا اذه : : لاق ؟ نبأ نم تاقف . لح دقف تيبلاب هفاط اذإ
 سابع نبا ناك : لاق « فرعملا كلذ دعب كلذ ناك امن تاق « ؛ عادولا ةجح ىف اولحم نأ هءاحصأ ميلي ینلا مآ نمو
 جاح تيبلاب فوطي ال : لوقي سابع نبا ناک » ظفلب جرج نبا نع رخآ هجو نم ملسم هجرخأو « دعب و لبق هاد,

 لاق جرعالا ناسح اب أ تعم“ ةداتق قيرط نم لسلو « هر ذف ؟ كلذ لوقت نبأ نم : ءاطعل تلق . لح الإ هريغ الو

 ما اب لاقف ؟ لح دقف تيبلاب فاط نم نأ ام امتفلا هذه ام : سابع نال لجر لاق »

 ی آ نأ لبق تببلاب فوطأ نأ ىل حاصيأ : لاقف لجر هءاجخ رمع نبا دنع اسلاج تنک لاق نحرلا دع نب ةربو

 جح دق : ربع نبا لاقف ‹ فقوملا ىنأت ىتح تيبلاب فطت ال لوقي سابع نبا ناف : لاقف ۰ مهن : لاقف ؟ فقولا
 تشکن] سابع نبا لوقب وأ ذأ نأ قحأ هللا لوسد لوقبف « فقولا تأ, نأ لبق تببلاب فاطف مب هللا لوسر
 نأ فرعو ؛ هب مأ ىأ < كلذ ملي هللا لوسر لعف دق , دوسالا ىبأ تبدح ىف هلوق ىنعف كلذ ررقت اذإ و ءاقداص
 هيف هذخأم نأ فرعو « هبوهار نب قعا مم ليلق سان همف هقفاوو رووا هيف هفلاخ سابع نب ال پهذم اذه

 رک الا ۳ « ةرمع ءواعجيف مهجح اوخسفي نأ هباصأ أ مینا نأ روهجلا باوجو « رکذ ام

 ادرفم جحلاب لهأ نم E E كلذ نأ ىلا-ةفئاط بهذو « ميب اصاخ ناک كلذ ؛ نأ ىلا



 ۹ ۱۲۱-۱۹۱۸۰( ثيدحلا

 الو هجح نم لحي ملو فاوطلاب أدب لي ىنلا نأ بالا ثيدح ىف ةورع جتحا كلذيو ‹ تببلاب فاوطلا هرضي ال
 ىلع بضنلاب ناك نإ اذه « ةرمع ةلعفلا نکن مل ىأ « ةرمع نكن مل مث  هلوق ىنعف « ربعو ركب وبأ اذكو ةربع راص
 لسم ةياور ىف عقو دقو « عفرلاب اذه ىلع یهو ةرمع لصحت | مث ىنعملاو ةمات ناك نوک نأ لمت و , ناك ربخ هنأ
 ىأ هجو اهل ىوونلا لاقو « فيحصت وهو ضايع لاق ؛ ءاه هرخآو ةنك اس ءايو ةمجعم نيغب « هريغ » ةرمع لدب
 لدب رسكلاب ريبزلاو « شک الا اذك ( ريبزلا ىبأ عم تججح مث ) ھلو . ىطرقلا هبج ٠ اذکو « جحلا ريغ نكي مل
 ف قاس « فحصت وهو : ضايع لاق ؛ هللا ديع هاخأ ىنعي ںیہزلا نبا عم یپمشکلا داور ىف عقوو < ی نم

 نم قيرطلا كلت ىف حق و هنأ فیحصتلا اذه ببس نأكو ماوعلا نب ريبزلا ىبأ عم اباب رشع ةعبرأ دعب ةت الا قيرطلا
 دقو هركذف « ریبزلا ىبأ عم تججح مث و لاق رمع نب هللا دبعو ةب واعم مع نايثع ركذ رمعو ركب ىنأ ركذ دعب ةدايزلا

 دصقي مل وأ ؛ ةورع امهآرف ريبزلا لتق لبق اجحب نأ عنام ال نكل « رع نباو ةيواعم لبق ناكر يبزلا لتق نأ فرع

 ضعب برغأو ؛ ىرخأ ةرم هرکد داعاف « ربع نبا كلذ لمف تيأر نم رخآ مث » اضيأ اف ناف بيتدتلا « مث » هلوقب
 (ىأ یتربخآ دقو) هلق . هللا دمح هباوج تضوأ دقو « هتركذ ام اہل امجوم ینہمشکلا ةيارر حجرف نيحراشلا
 « اهضيح لجال فطن مل ةجحلا كلت ىف ةشئاع نا ثيح نم لكشتساو ۰ ةشئاع ىه اهتخأو « ركب ىلأ تب ءامسأ یه
 قأيسو « اريثك جت لي ىنلا دعب ةشئاع تناكدقف « عادولا ةجح ريغ ىرخأ ةجح دارأ هنأ ىلع للاب بيجأو
 « الالح اوراص ىأ ( اولح نكرلا اوحتسم ايلف ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرمعلا با وبأ ىف اذه نم ءىثب مالالا
 هن ال مداقل فاوطلاب ءادتبالا بابحتسا تیدجا اذه فو « هباوج و لاکشالا نم هيف ام بابلا لوأ ىف مدقت دقو

 نيخأت امل بحتسيف زرمت ال یا ةفيرشثلا وأ ةلمجا ةأرملا هقفاو نمو ةيعفاشلا ضم, ىنثتساو « مارحلا دجسملا ةيحت
 هاك كلذ ناف ةتئاف وأ ةدكؤم وأ ةوتکم ةعامج وأ ةيوتكم توف فاح نم اذكو ؛ اداهن تاخد نإ ليللا ىلا فاوطلا
 ةيءفاششلا ,زم روث یو كلام نعو « هيلع ءىش ال مودقلا فاوط كرت نم نأ ىلا رولا بهذو « فاوطلا ىلع مدقي
 فرح ى و « فأوطلا ءوضولا هيفو ؛دجسملا ةيحّتكن ابجو ؟ رذع ريغل هريخأت دمعت نم هكرادتي لهو « مد هيلع
 : هنع ,ذان ةباو.. نم امهالك نیپج و نم هجرخآ رمع نبا ثيدح ىناثلا ثيدحلا . اباب رشع ةعب رأ دعب فنصلا هل جرت
 نب سنا ةرض وبأ وهو دحاو امهنع یوارلاو « هللا ديبع ةباور نرم رخآلاو ةبقع نب ىسوم ةباور نم امهدخأ
 داذو « ةورلاو افصلا نيب ىعس مث ١ فاوطلا اتمكر امهب دارلاو « نيتدج دج مث » ىسوم ةياور ىف داز « ضايع
 افصلا نيب ىعسلا امأو « باوبأ ةمخ لبق لمرلاب قلعت ام مدقت دقو « لیسلا نطبب ىعسي ناك هنأ هللا ديبع ةءاور ىف
 ليسملا نطيب دارلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ اباب رشع ةسمخ دعب فنصملا هل مجرت ثيح هيلع مالكلا ىنآيسف ةورملاو
 لیسلا عضوم هلال ىداولا

 لاجرلا عم ءاسلا ,فاوط باپ - [
 ءاسنلا ماشه نبا عن ذإ -الطع ىنربخأ رج "نیا لاق صاع و اندح "ىلع "نب ورمع لاقو < ۸

 ؟ لب وأ باجحلا دمبآ : تلق ؟ لاجرا مم ی ّىنلا هاسن فاط دقو يمنع فک : لاق - لاجرا عم فاوطلا

 تناك < یخ نکس مل : لاق ؟ لاجرا ناعلاخت فيك : تاق . باجحلا دعب هتکردآ دقل یرمل ىإ : لاق



NA°جملا باتک ۷۵ ۲  

 e 8 ۰ e 5 7 7 مگ خا توا ل يي هوم و 0
 : تلاق 0 نینمواا ما اب يتسن قلطنا : ةا ما تلاق « مهطلاخم ال لاج ا نم هر حح فوط مع هللا یر ةشئاع

 ىتح نما تيبلا ناخد اذإ ن نونكلو « لاج را م نفطيف ليالاب تاركنتم نجر . "تب او« رشلنع یتاطنا ۳ و و “° ت م 5 ۲ ۶ 7 1

 ؟ اهئاجح امو : "تاق «ریبث فوج يف ةرواجت یهو ری نب ديبعو انآ ةشاع ین ۲ تاکو « "لاجرا ج رخاو نلخد 2 ت 2 r ت و
 0 0 / بیات ۱ و سنا قا جو ۱
 «ادروم ارد املع تيارو « كالذ "ریغ اهتيبو انذيب امو « ءاشغ اه ةیکرت ف ىف هش : لاق

 بليز نع ريب“ زا ۳ و نع لفوا ۳ نجرا دبع نب دن نع كلام انثدح ليعامسإ انش - ۶

 یکتشآ ىنأ هلي ہللا لوسر ىلإ توکش » تلاق - لب ینا جوز - امنع لا ىضر لس ما نع لس أ كش

 أرقي وهو ٍتيبلا بنج ىلإ ىلصي ذئنيح "ب هلا لوسرو تلف ؛ "کار تار ٍِسانلا ءارو نم یفوط : لاقف

 « ( رواعسم باتكو روطلاو)
 . ندرفنپ وأ طالتخا يغب ةدح ىلع مهعم نفطي وأ مهب نطلتخي له ىأ ( لاجرلا عم ءاسنلا فاوط باب ) هلوق

 لبتلا ماع یآ نع هخيش نع اج رخأ ىلا تبداحالا دحأ اذه ( مصاع وبأ انثدح ىلع نب ورم یل لاقو ) هلوق

 ا قمبلا اذكو اذكم هجرخآ مث یراخبلا قي رط نم ال وأ هجرخ أف هجرخم ليعامسالا ىلع قاض دقو « ةطساوب

 ريغ هلثم لاق جیرج نبا نع قراط نب یسوم ةرق ىبأ قيرط نم هجرخأ مث ىراخبلا قبرط نم الوأ هجرخأف معن وبأ
 دف ىف قازرلا دبع هجر خأ دق : تلف ۰ جرخلا قبض زيزع ثيدح اذه : معا وأ لاق « ريمع نب ديبع عم ءاطع ةصق

 یناهنصلا محلا نب نوميم نع « ةكم باتك» ىف ىبك افلا هجرخأ رخآ هجو نم هتدجو اذكو « هماعب حرج نبا نع

 هلوق ۰ اضيأ هماهتب هركذف خرج نبا ىتربخأ لاق ةلمهم نيع امینی نيتمومضم ةمجعمو محب وهو مشەج نب د# نع
 نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب ماشه نب ليعامس] نب ماشه نب دمع هوخأوأ - مهار ] وه (ماشه نبا عمم ذا )
 ةنيدملا ةرمإ ماشه نب مهار هاخأ ىلوو ةكم ةرمإ ادم ىلوف كلملا دبع نب ماشه ىلاخ اناکو یموزخلا موز نب رع

 ربع نب فسوب امهیذع مث ؛ دارملا نوكي نأ لمتحي : تاق اذهلف هتفالخ ىف ساذلاب جا ةرمز مهار ال ماشه ضوفو
 نب ةفیلخ هلا ةئامو نی رشعو سمخ ةنس هرمأب كاملا دبع نب ديزي نب دیلولا ةيالو لوأ ىف هتنحم ىف انام ىتح ىنقثلا
 مها رب] نع ةدئاز قيرط نم ىبك افلا ىور نکلا « كلذ عم نم لوأ ماشه نبا نأ اذه رهاظو « هرات ىف طايخ
 ضراعي ملحص نإ اذهو ‹ ةردلاب هبرضف نبعم الجر ىأر ف لاق « ءاسنلا عم لاجرلا فوطي نأ سمع یهن : لاق ىمخنلا

 ةدئاع عينصب جتحاو ءاطع هيلع ركنأ اذبلف ٠ اقلطم لاجرلا فوطي نيح نفطي نأ نهعنم ماشه نبا نال لوألا
 ءاسنلاو لاجرلا نبب قرف نم لوأ نأ ةنيمع نا نع ركذو : ىوك افلا ناف « رع نع لوقنملا ذب همش ابهلصو >

 دبع نمز ىف ةكم ریمآ ناکه ناف هکرت مث اتقو كلذ عم هلعلف تبث نإ اذهو « یبتنا یرسقل هللا دبع نب دلاخ فاوطلا ىف
 الئاق عملا نامزب حيرج نبا ىنربخأ هانعم ( نهعنع فيك) هلوق ٠ ةلبوط ةدع ماشه نبا لبق كلذو ناورم نب كل
 ىف ( باجحلا دعب ) هلوق ٠ نہ تاطلتخم ريغ ىأ ( لاجرلا عم هب ىنلا ءاسن فاط دقو ) هلق ٠ نوعنم فيك هيف

 ىنمم ةزمملا رسكب وه ( ىرمعل ىإ ) هلوق . ىهك افلل وه اذكو « ماهفتسالا ةزه تابثاب « دعب » لمتسلا ةياود
 هلأ ىلع لدو « هريغ نع كلذ لمح هنأ موتي نم موت عفرل اذه ءاطع ركذ ( باجحلا دعب هتكردأ دقل ) هلوق ٠ من



 1۸۱ ۱۹۱۹:۱۱۱۸ ثيدحلا

 ءارو نم نهولآساف اعاتم نهوملآس اذاو ) لاصت هلوق یهو باجحلا يآ لوز باجمل اب دارلاو « نم كلذ ىأر

 . اءطق ءاطع كلذ كردي لو « هناکم ىف ىفأيس اک شحج تنب بنيزب لِي ىنلا جود ىف كلذ تاکو € باجح

 حتفب ( ةرجح ) هل . ةيلعاذلا ىلع عفرلاب لاجرلاو ٠ نيعضوملا ىف « نوطلاخي » لمتسلا ةياود ىف ( نطلاخ ) هو
 ىأ ساناا نم ةرجح نالف لزن : یطوق نم ذوخأم وه : زازقلا لاق ‹ ةيحان ىأ ءار اهدعب مجلا نوكسو ةلدبملا

 ًازوج< ىنعي : لاقف هرخآ ىف هرسف هناف قازرلا دبع ةاور شر یازلا « ءزجح د ینپسشکلا ةياور قو . الدم

 ناو سيدع نا هاکح دف ركشم سولو < ءارلا و هلوآ ضب ةرجح لوقرق نا ركنأو ؛ بوب لاجرلا نيبو اهب

 مسا ىلع فقأ مو < اعم د ىوكافلا داز (ةأ ما تلاقف) هلق . ةيحان ىأ مضلا و حتفا اب ةرجح دعق لاقي : الاقف هدیس

 تناك اهنأ ريثك ىبأ نب یح اهنع ىور ةأرما فاقلا نوكسو ةلمهملا رسكب ةرقد نوكت نأ لمتحيو « ةأرملا هذه

 ( نجري ) هلوق . كسفن ةهج نع ىأ ( كنع قلطنا ) هلق . ىك افلا اهجرخأ ةصق ركذف ليللاب ةشئاع عم فوطت
 ىدوادلا هنم طبنتساو « تارتتسم » قازرلا دبع ةياود ىف ( تاركنتم ) هلق ٠ « خلا نجرخ نکو » یہک افلا داز

 . «نرتس» ىبك اهلا ةياور ىف ( نق تيبلا ناخد اذا ) هلوق .. دعبلا ةياغ ىف وهو مارحإلا ىف ءاسنلل باقنلا ذاوج

 نفقو تيبلا لوخد ندرأ اذإ ىنعملاو « یپک اف وه اذکو « نلخد ىتح د ىن شكلا ةياود ىف ( نلخدي نيح) هلق

 كلذ لئاقلاو , يللا ىأ ( بع نب ديبعو انأ ةشناع قآ تکو ) هلق . هنم نيجرخم لاجرلا نوک لاح ناخدب ىتح

 ىفو) هلو ۰ و ںی نب دیپع عم ةشلاع ترز » لاق ءاطع نع یعازوالا قب رط نم ةرجطا لوآ قى ايسو , ءاطع

 کم نع جراخ اريبث نال دجسملا ريغ ىف فاکتعالا لاطب نا هنم طبذتساو « هيف ةميقم ىأ ( ريبث فوج ىف ةرواج

 قرشأ : هل نولوقي ةيلهاجلا ىف اوناك ىذلا روممثملا لبجلا ريب دارلا نأ ىلع ىنبم اذهو « یبتنا ىنم قيرط ىف وهو
 لاقي ىرخأ لابج ةسمن کم نکل « ةفلدزاا لبج وهو « رهاظاا وه اذهو « ليلق دعب كلذ ىنأيسو , ريغن اک ریٹ
 ةماإ نم مزلي نكل « اهدحال دارملا نوكي نأ لمتحبف « امهريغو توقابو یرکبلا ديبع وبأ اهركذ ريب اهنم لكل

 هيف تفكتعا ادجسم هيف ترواج ىذلا ناكملا ف تذختا اپلمل نكل اناس « فاكتءالا یدارآ انآ كانه ةشئاع
 « ذئنيح » ىبكافلا از ( ابباجح امو ) ھلو . كلذ تذغنف هيف فکتعت مارحلا دجسملا ىف ناكم اهل رپ مل اهنأکو
 هنول اصيق ىأ ( ادروم اعدد ) هلق . ضرالا ىف برضت دوبل نم ةريغص ةبق ىه : قاذرلا دع لق ( ةيكرت ) لۇق

 ىآر نوكي نأ لمتح و « اهانإ هتيؤر بیس كاذب نيبف « ىص انأو ارفصعم اعرد » قازرلا دبعل و « درولا نول
 اهردخ ىف ةبكار فوطت نأ ةللس مأ أ مب ىنا نأ ىنغلب و ءاطع لاق و هرخآ ىف یپک افلا دازو « اقافتا اهلع ام
 هضع ینتغاف السرم ةنوكسل هفذح ىراخبلا نأ. كو « اذه قازرلا دبع درفأو « دجسملا فوج ىف نيلصملا ءارو نم

 مأ نع ) هلو ٠ ةررع ملي دوسألا وبأ وه ( نمحرلا دبع نب د# نع ) هلق . هبقع امج رخأف ةلوصوملا كلام قي رطب
 نب ماشه قيرط نم فنصلا نيب دقو « ةفيعض ام ىأ ( یتشآ فأر هلو . اهنع ةوارلا بنيز ةدلاو یه ( ةباس

 ىف ( ةبكاد تنأو ) هلوق . باوبأ ةتس دعب ىآيسو ۰ عادولا فاوط هنأو ةلس مآ فاوط ببس هيبأ نع ةورع

 .ةالص انآ هيف نيبو « نولصي سانلاو » ماشه ةياور ىف ( لصي تلي ىالاو ) هلوق ٠ « كريعب ىلع » ماشه ةياود
 نأ اهرمأ امإو « رذعل ناك اذإ بكارلل فاوطلا زاوج هيفو « ةالصلا ةفص ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « حبصلا

 نم بكارلا فاوط امأف « !هتبادب نوذأتي الو اضيأ موفوفص عطقت الو اهل رتسآ نوكيل سانلا ءارو نم فوطت

 یرابلا حق + جال سم



AYجحلا باتک ۵  

 فاوطلا اذه ”ىرحي لهو « نذع هل ناك اذا لومحلا بک ارلاب قحتلیو ۰ باوبأ دعب هيف ثحبلا ىت ايسف رذع ريغ
 كلذ هيجوت مدقت دقو « هم لكؤي ام لوب ةراهطل ةيكلالا ضعب ةب جتحاو . تح هيف ؟ لومحماو لماحلا نع
 « ةلعلل دجساا نيعبلا لاغدا باب » يف هيلع بقعتلاو

 فاوطلا ىف مالکسلا بيسسإب - 0
 نا لوألا ُنايلس ىنربخأ : لاق مربخآ میرج نیا نأ ماش اقدح یموم "نب مهار انشري -- ۰

 ىلإ هد طبر ناسناب ةبعكلاب فوطإ وهو رم شب یبلا نا » امنع هللا یفر سابع نبا نع هرخأ (شاط
 « دین هدف: لاق مث هديب يك ینا ةمطقف  َكاذ ريغ ءى وأ طخ وأ  ريَسب ناسنإ
 [ 71۷۰۲ ۰۷۰۲ 6 ۱۳: ف e ا

 ففورعع, سب قلعتي مالک ىف درو ربخلا نال كلذب حرصي مل ام ]و « هتحابإ ىأ ( فاوطلا ىف مالکلا باب ) هلوق
 الإ « ةالص تيبلاب فاوطلا » اعوفرمو افوقوم سابع نبا نع روپشلا ثيدحلا ىلا راشآ هلعل و «!مالكلا قلطم ال
 دقو « نابح نباو ةمب زخ نبا هحصعو ناسلا باحضأ هجرخأ « ريخب الإ قطني الف قطف نف « مالكلا هيف حابأ هلل نأ
 هيلغ تامتشا ام نوكيف جحلا نم لضفأ ةالصلا فأل جملا لاعآ لضفأ فارطلا نأ مالسلا دبع نبا هنم طبنتسا
 . ةفرعب فوقولاب جحلا كاردإ زوحي لب ةفرع جحلا مظعم ريدقتلا « نيعتيالف «ةفرع جا د ثيدح امأ و : لاق لضفأ
 . ليضفت الف كلذ ف ءاوس فاوطلاو فوقولاو « ريجني ام لضفأ هب الإ جحلا موقتي ال اف مس ولو « رظن هيفو : تلق
 ىاسناا ةياور قو « رخآ ناسنا ىلا د جیرج نبا نع قازرلا دبع نع دحأ داز ( ناسنا ىلا هدي طنر ناسناب ) هّوق
 ةزك اس ءايو ةحوتفم ةلمهع ( ديسب ) هلوق . « ناسفاب هدي طبر دق ناسناب » خرج نا رع جاجح قيرط نم
 «هب اطوبم ناك ام طبضي مل ىوارلا نأك (كلذ ريغ ءىثب وأ ) هلوق . كارشلا وهو دلجلا نم دقي ام وهو « فورعم
 نانرتقم امهو نیلجر كردآ ملي ىنلا نا » هدج نع هببأ نع بسعش نب وربع قيرط نم یپک افلاو دمحأ ىور دقو
 رذنلا امل اذن اذه سيل « اکسفنآ اةلطأ : لاقف « ةبعكلا ىتأن ىتح نئرتقنل انرذن ان : الاق ؟ نارقلا لاب ام : لاقف
 نم فاربطلا ىف نأ الإ اعرص نيلجرلا نيذه ةيمست ىلع فقأ لو ۰ نسح ورع ىلا هدانسإو « هللا هجو هب یفتیی ام
 هنباو وه هيقل مث ٠ هداوو هلام ملم ىنلا هيلع درف « ملسأ هنأ هيبأ نع رب نب ةفيلخ ىنثدح » لسم تنب ةمطاف قيراع
 , ان ورقم هللا تيب نجحال ىدلوو ىلام ىلع هللا در نا تفلح : لاقف ؟ اذه ام : لاقف لبحب نينرتقم رثب نب قلط
 ىجاص قلط هنباو رشب نوكي نأ نكميف , « ناطيشلا لمع نم اذه نإ ءاجح : امل لاقو هعطقف لبحلا مللي ىنلا ذخ اف
 هریضل كلذ رآ لو ٠ یهتنا باقعلا دض باوث وه دوقلا لجرلا مسا لبق : لاقف ىنام یکلا برغآ و . ةصقلا هذه
 « هدق  یاسناو دحأ ةاور فو « سآ لعف لادلا نوكسو فاقلا مضب ( دق ) هلوق ٠ هذخأ نا نم یردآ الو
 ةلاذإ نكي مل هنأ لغ لوم ریسلا مالسلاو ةالصلا هيلع هعطقو : ىوونلا لاق  دوقلا لجرلل وهو ريمضلا ءاه تابئاب
 لكم هللا ىلا نوبرقتي ةيلهاجلا لهأ ناك : هريغ لاقو « هيف فرصتف هبحاص ىلع لد هنأ وأ « هعطقب الإ رکشلا اذه
 : ثيدحلا اذه ىف لاطب نبا لاقو . رشب نب ةفيلخو بيعش نب ورمع ىيدح قايس نم نيب وهو : تلق . لعفلا اذه
 ةبجاولا رومآلا ىف مالکسلا هيفو . ركنملا نم فئاطلا هاري ام ريبغتو لاعفألا نم فخ ام لعف فئاطلل ذوحي هنإ



 AF ۱۹۲۲ ا ثيدحلا

 مر الو « نآرقلا ةءارقو هللا ركذ فاوطلا ىف هسفن هب ءرملا لغش ام ىلوأ : رذنملا نبا لاق . ةحابلاو ةبحتسملاو

 ةهاركلا دسقت كلام عو . حابلا مالكلإ ةهارک ىف فالخ نيتلا جا ىكحو . لسأ ركذلا نأ الإ حابلا مالكلا
 ةءارق نم لضفأ ءىش سيل : لوقب كرئاملا نبا ناكف « ةءارقلا ىف اوفاتخاو : رذنملا نبا لاق . بجاولا فاؤئطلاب
 ‹ هتهارك نسحلاو ةورع نع یورو« رسلاب نويفوكلا هديقو « روث وبأو ىعفاشلا هبحتساو « هاج هلعفو «ةنآرقلا

 ىف ةءارقلا حابأ نم : رذنملا نا لاق « هنم رثكي مد هافخآ اذا هب ساب ال كلام نمو ‹« ثدح هنأ كلامو ءاطع نعو

 ةعاط ال ام رذن نم ثيدحلا اذه ىف نأ ىدوادلا نع نيتلا نا لقن و . هل ةجح ال فاوطلا ىف هعّمو قرطلاو ىداوبلا

 اذهلو رصبلا رب رض ناكهنأ ثيدحلا رهاظ امن] و كلذ نم ء د ثيدجلا اذه ىف سيل هنأ هيقعت و  همزاب ال هيف ىلاعت هلل

 « كلذ ريغ رخآ ینعع نوکی نأ لمتح لب أريرض ناك هنأ هدوقب نب هل هرمآ نم مزاب الو ۰ ٌقهتنا هديب هدق هل لاو

 هلا لاق هنأ ثيدحلا اذه ىف جرج نا نع ثراحلا نب دلاخ قيرط نم یاسنلا ىف ام بقعتف رذنلا نم هركنأ ام امأو

 ىلاعت هللا ءاش نا كانم اح ورشم هيلع مالكلا ىتأيس اک رذنلا باوبأ ىف ىراخبلا هجرخأ اذهلو « رذن

 حس فاوطلا ىف هرکی بش هر یار اذإ یاب - ۹

 امنع شا ”وطر سابع نا نع 8 سواط نع لوحألا نایلس نع رج نا نع > اع وأ اشو - ۱

 « عطف م ريغ وا م ام زب ةيمكلاب فوط ًالجر ىأر كي ئنلا نا د

 نبا نع رخآ هجو نم سأع نیا تیدج ف درو ف فاوطلا ىف هرکی اتش وأ اريس ىأر اذا باب ) هلوق
 « هلبق ىذلا ثيدحلا نم رصتخم اذهو «هعطقف هريغ وأ مامزب ةبعكلاب فوطي الجر یأر » هظفل و هدانساب جرج
 ةلثم وهو مالا, لعفي «] ةمذ لب دوقلا نال هعطق ام و : لاطب نبا لاق « هلبق ینلا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو

 هل رشم مک الو « نايرع تييلاب فوط ال بیساپ - ۷ ۱

 نآ نجراا دبع "نب ديم ينثدح باپش هن نا لاق ی سنوي لاق تل انا ريكب ن یجب انشر - ۱۳

 : لب قالك نا لوس هس اهيلع دم یا جا ىف* هي دنع 1 ىضر قيددصلا ركب ابأ نا » ةريخأ ةريره ابأ

 نا ع تیبلاب ”فوطإ الو كل رشم ماعلا < عو 3 هل الأ : سان ىف نذوب طهر ىف رجلا موي عادلا 2 ةحیح

 ةروعلا رتس طارتشال ةجح هيفو ¢ كلذ ىف ةريره ىلأ ثيدح هيف دروأ ( نايرع تببلاب فول ال باب ) هلوق

 رت : اولاق ةيفنحلا كلذ ىف فلاخلاو ؛ ةالصلا لئاوأ ىف كاذ نم فرط مدقت دقو « ةالصلا ىف طرتشي اك فاوطلا ىف

 اذه ببس ىف قحا نبا ركذو . مد همزا جرخ ناف « هک ماد ام داعأ انايرع فاط نف طرشي سيل فاوطلا ىف ةروعلا

 فوطي ام لوأ مهريغ نم مہإع مدقي نم دحأ تيبلاب فوطي ال نأ هدعب وأ ليفلا لبق تعدتبا اشیرق نأ ثيدحلا
 مالسالا ءا ام عفتني مل مث غرف اذإ اهاقلأ هبايثب فاطو فلاخ ناف ۰ انایرع فاط دجب مل ناق ۰ مدحأ بايث ىفالإ
 نأ » ريسفتلا ف فل لا دنع ىرهزلا نع ناسيك ن خاص ةباور ىفو « بصنلاب ( جحيال نأ ) هلو . هلك كلذ مدهف

 نأ ىلع عفرلاو :٠ فوطيال نأو ريدقتلاو « بصنلا هيف زوج « فوطي الو » هلوقو « ىهنلل كلذ نيعي وهو « نجحال

 یتأیسو « لبق ىذلا ىلع افطع ءافلا نوكسو راولا دیدشت و ءاطلا حتفب أرقي نأ زوجو ٠ ةليقثلا نم ةففخ « نأ د



 جلا باتك ۔ ۱۸ ٥
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةءارب ريسفت ف كثيدحلا اذه حرش ةمقب ىلع مالكا

 : هناكم نع عقد وأ « ةالصلا ماقتف فوط نميف ءاطع لاقو . فاوطلا ىف فقر اذإ اپ - ۸
 مهنع هللا ۍضر ركب ىبأ نب نجرا ديعو رم نبا نع هو رک ذی. هيلع علق ثيح ىلإ مجرب لس اذإ

 نسحلا نع ىور ام ىلا كلذب راشأ هنأكو ۰ ال وأ هفارط عطقني له ىأ ( فاوطلا ىف فقو اذإ باب ) هلوق
 2س اولاقف روهجلا هفلاخو ٤ ىضم ام ىلع ىنبي الو هفن أتسي نأ همطقف فاولطا ف وهو ةالصلا هيلع تميقأ نم نأ
 ةفينح وبأ لاقو « ىنب جرخ ناف ىلوأ فاوطلا مام] اهريذ قو « یعفاشلا لوق وهو ةضي رفلا ةالصب كلام هديقو
 نم عن نأ الإ كعبس فرآ ءال : لاق , ىعبس مع نأ لبق عكدا نأ تدرأف لاق . هب دعي ال نأ “ىلا بحأو « معن لاق ؟ ”ىرحيأ ه "دتعأو ةالصلا “| هعطقي ىذلا فاوطلا ءاطعل تلق » جرج نبا نع قازرلا دبع هوحن لصد ( خا ءاطع لاقو ) هؤ ۰ ةعدب فاوطلا ىف مامقلا لوط عفان لاقو ‹ ةجاحلا هعطق رولا راتخاو < سو هعطةد تیتقآ و
 ضعب فوطي لجرلا ىف لوقي ناك هنأ ءاطع نع كلا دبع انثدح مشه انثدح» روصنم نب دمعس لاقو « فاوطلا
 نبا نع هوم ركذيو) هۆ ۰ « هفاوط نم هملء قب أم یضقیف عجب مك الع لصيف جرخ ةذانجلا رضحت مث هفاوط

 تیل اب فاط ربع نا تيأر : لاق ديز نب ليمج نع اب رکز نب ليعامسا امدح » روصنم نب ديعس هوحت لصو ( رمت
 دبع هلصو ( ركب ىبأ نب نحرلا دبءو ) هلق : « هفاوط نم یضم ام ىلع ىنبف ماق مث ۰ موقلا عم لصف ةالصلا تميتأف
 ةفالخ ىف ىنعي  ةكم ىلع ديعس نا ورع ةرامإ ىف فاط ركب ىلأ نإ نمرلا دبع نا » ءاطع نع خرج نا نع قازرلا
 فاوطآ ةئال ىلع فرمهذاف « رتو ىلع فرهذأ ىتح یا : نمحرلا دبع هل لاقف . ةالصلا ىلا ورم جرف - ةب واعم
 جرخ و ةجاح هل تاب نم » لاق سابع نبا نع رخآ هجو نم قازرلا دبع یورو « یب أم مآ مث للص مم ىنعي د
 هاب وړو « ماع الا همزای الو كلذ نع "یز+ هنأ هلم میضعب موفق 2 نيتمكر عكريو هفاوط نم رتو ىلع جرخيلف اهلا
 نمو ءهنع ”ىزحي هناف رتو ىف جرخو اعوطت فاوطلا ناكنا » ءاطع نع جيرج نبأ نع اضيأ قازرلا درع هاور ام
 بابلا ىف ىراخبلا ركذي مل : ( هيب ) ۰ قب ام متإ لف فاوطأ ةبمخ فاط دقو ةالصلا تستآ هنأ ءاثعشاا ىبأ قیرط
 هيلي ىذلا بابلا ةمجرت هحرش نم لاطب نبا طقرسأ دقو « هطرش ىلع اثيدح هيف دحب ل هنأ ىلا ةراشإ اعوفم اثیدح
 ىلصو اعوبسأ فاط مالسلاو ةالصلا هيلع هنوک داریا لکشتسا مم « فاوطلا ف فقو اذا » ةمجرتل هئثيداحأ تراصف
 ةئسساا تن أكف هفاوط ىف سلج الو فقب مل مالسلاو ةالصا هيلع هنأ هنم دافتسي هنأب باجأو « بارلا اذه ىف نیتعکر
 ش ةالاواا هيف

 لب امنع هللا ىضر رع نبا ناك : فان لاقو . نيتمكر هعوبسل الكي نا لص اپ - ۹
 یک نم هب وتکلا "هرم "لوقی ءاطع نا یرهزال تاق ا نب لیعاما لاقو . نتکر عوبس کل ۳ 0 ر 035 0 ۹ 6 ۶ 4 ی ۳

 « نكر لص الإ طق اعوب هم ةونلا نی « لضفأ لا : لاق « فاوطلا
4 0 1 7 ۰ 0 “sé 4 رم 5 

 لجرلا ما امهمع Ki یر رمع نا انلاس ورع نع ناوقس انك دح يعش ی هبیتق انظرو ج ۱۳۳
 ۰ ت ۾ OTO اڪ ذ۶ ۳ 5 5 الل ا او ےک ا

 ٤ امبَس تيبلاب فاطف اشم هللا لوسر مرق » لاق ؟ ةورالو اسلا نيب فوط نأ لبق ةرمعلا ىف هتأرما ىلع



 4۸۵ ۱۱۲۵ - ۱۱۲۳ ثيدحلا

 «4 ةن ةوثأ هلا لوسر ىف مل ناك دن ) لاقو « ةورلاو افملا يي فاطو نیک ماقلا فل لص

 افصلا نيب فولعب ىتح "هما برقم ال » لاقف اع ا ضر هللا دبع نب راج تلأسو : لاق - ۵

 ۱ « ةورلاو

 نيتلا نبا لاق « عوبسالا ىف ةليلق ةغل ةدحوملاو ةلمبملا مضي عوبسلا ( نيتمكر هعوبسل لب ىنلا لص باب ) هلق

 عفان لاقو ) هل . هلوأ حتفب اطوبضم «حاحصلا د ةيشاح ىف عقوو « دورب و دربك نوكسلا مع مضلاب عبس عمج وه

 تيبلاب فوط ناک, هنأ رع نا نع هللا درع نب ملاس نع ةيقع نب ىسوم نع یروثلا نع قازرلا دبع هلصو (حلا

نرق هرکی ناكر مع نبا نا عفان نع بويأ نع رمعم نعو ۽ نيتمكر ىلصي مث اعبس
 عبس لك ىلع : لوقي و فاوطلا 

 نب يحي انثدح » لاق ارصتخم ةبيش نأ نبا هلصو ( ةيمأ نب ليعامسا لاقو) هلق . « نرقي ال ناكو « نی" هکر ةالص

 سعم نع قازرلا دبع هلصوو « نيتعكر عوبسأ لک عم نأ ةنسلا تضم : لاق ىرهزلا نع ةيمأ نب ليعامسا نع لس

عكر نع "یزجنال ةوتکلا نأ ىلع لدتسي نأ یرهزلا دارآ و , هما, یرهزلا نع
 | زا هنأ نم هرکذ اب فاوطلا ىت

 الفن نوکب نأ نم معأ « نيةعكر ىلص الإ » هلوق نال رظن كلذ لالدتسالا ینو « نيتمكر لص الإ طق اعوبسأ فططي

 هلوقب درب ملف ردقلا اذه هيلع نخ ال ىرهزلاو « ةيعرم ةيلسا نكل كلذ ىف لخديف ناتعكر حیصاا نال « اضرف وأ

 فاطف كم هللا لوسر مدق » لاق رمع نبا ثيدح فنصملا دروآ م . ةيوتكملا ريغ نم ىأ « نیتنکر لصال) د

 هللا ءاش نا ةرمعلا باوبأ ىف ینوتسم هيلع مالكلا فاسو « ثيدحلا « نيتمكر ماقلا فلخ ىلص مث اعبس تيبلاب

 ريغ هيف ةيعرشلا فاوطلا ةقيقح ذإ افاوط ال امه ىمسي هنال ؛ زوج هيف ( ةورملاو افصلا نيب فاطو ) هلق . ىلاعت

وارلا راتید نب وربع وه لئاقلا ( تلأسو لاق ) هلق . ةيوغل ةقيقح ىه وأ ةدوجوم
 ةلالدلا هجوو « ريع نبا نع ى

 ىنع اوذخ » لاق دقو هلعفي مل قب ىنلا نأ ةبج نم لوألا فال عيباسالا نيب نارقلا نأ وهو ةمجرتلا دوصقا هنم

 . ةهارك ريغب روبخلا هزاجأ و , هرکی دمو ةفينح ىلأ نعو ٠ فسو أو ةيعفاشلا رثک أ لوق اذهو « ككسانم

 « رمعلاو حبصلا دعب فاط اذا عيباسالا نيب نرقي ناك » هنأ ةمرخ نب روسلا نع ديج دانساب ةبيش فأ نا یورو

 ناتیجا و فاوطلا مكر نإ انلق نإ : ةيعفاشلا ضعب لاقو « نیتمکر عوبسأ لكا لص تب رغ وأ سمشلا تملط اذان

 امهيوجوب انلق نإو فارطلا اتمكر : ىعفارلا لاتو . فاوط لكل نيتمكر نم دب الف ةيكلاملاو ةفين> ىلأ لوقک

 زو له ام وجوب انلق اذإو « امیطارنشا ىضتقي ام انب اعحأ ضعب ليلعت ىف نكل ۰ فاوطلا ةم ىف طرشب اتسلف

 حصالاو « بوجولاب شل اذإ ربظلاك ةضيرف لعفب طقس الو ال امص ‹ نابجو هيف ؟ ةردقلا عم دوم نع امهلمف

 ۱ ۱ روما لوقک ةنس امب:أ

 لوألا فاوطلا دعب عسجریو ةفرع ىلإ جر یتح ا لو ةبمكلا برقي | نم ساپ - ۰

 نب هلل دبع نع ب یا ةبقع ن و ان دح ا ان دح ركب فأ ن ر اشم - ۵

 دعب ةبمكللا برق لو « ةورااو افصلا نيب ىعسو فاطف ةكم قالك یبلا مدق » لاق امنع هللا ىذ ر سابع

 « َةَفَرَع نم عجر ىتح اهب هفاوط



۲o 
 1۸۹

 جملا باتک

 نم عمم جاحلا نأ ىلع لد ال اذهو < هل مجرت امف رهاظ وهو ۰ كلذ ىف سابع نبأ ثيدح هيف دررآ . امرك زوم ءارلا مضي برقي و « اعوعت فطي مل ىأ ( ةفرع ىلا جرخی ىتح فطي مو ةبعكلا برقي نم باب ) هلوق
 « هتمأ ىلع فيفختلا بحي ناكو , بجاو هنأ دحأ نظر نأ ةيشخ اع وطآ فاوطلا كرت يب هلعلف « فوقولا لبق فاوطلا
 تی ىتح فاوطب لفنتي ال جاحلا نأ كلام نع لقنو « تيبلاب فاوطلا لضف نم هب ممربخأ ام كلذ نع تجار
 لقت : ( هيبنت ) . دمتعملا وهو ةديعبلا دالبلا لهأ نم ناك نمل ةلفاناا ةالص نم لضفأ تببلا فاوطلا هنعو 2 ج
 . ىعسأا هدعبو الإ نوكي الو جا ضورف نم ةكم مدق نيح ب ىنلا هفاط ىذلا فاوطاا نأ یدرادلا نع نيتلا نا
 بحي ال درفملاو ادرفم ناک هلال حيحصب سیل « جملا ضورف نمد هلوقو : نيتلا نبا لاق « عتمتلاب قلعتي ام ركذ م
 لاق اک وهو « هضورف نم ضرف وه الو جحلا مودقلا فاوط سيل و ٠ همودقل مودقا فاواع هيلع

 دجسل نم (جراخ ناوطلا کر ىلص نت باپ - ۱
 مرام اجراخ هنع نا یضر رم لصو

 أ نع بنیز نع ةورع نع نجرا دبع نب دج نع تام ان ربخآ فسوب "نب للا دبع شم = ۰
 ىبأ نبی نور وبأ ان دح برح نب دم شرت و .« لكي هلا لوسر ىلإ توک » اهنع لا ضر لس
 لاق هلي هللا لوسر نا » *ونلا جوز اهنع لا يضر ةءاس مآ نع ةورع نع ماشه نع هیات ءايركز
 اذإ » ما لوسر اه لاقف - جورا تدارأو تيبلاب تفاط لس مأ نكست لو- جورملا دارأو ةكمب وهو
 « تجرح ىتح لص لف « كلذ 'تامفف . نصب 'سانلاو كا ريعب ىلع فوطف حبصلا ةالص تيقأ

 فاوطاا ىتعكر ةالص ءازجإ نايبل ةدوقعم ةمجرتلا هذه ( دجساا نم اجراخ فاوطلا ىتعكر ىلص نم باب ) هلوق

 كلذلو « رجحلا وأ ةبعكلا ىف الإ هيلع قفتم وهو ٠ لضفأ ماقملا فلخ كلذ ناك نإو فئئاطلا دارأ عضوم ىأ ىف

 ىذلا بالا ىف هحرشش ىتأيس ( مرحلا نم اجراخ رمع لصو ) هلوق . ماقلا فلخ فاوطلا ىتعكر ىلص نم ةمجرتب اهفع
 فطع اذنكم (۸ برح نب دم ىنثدحر . لب هللا لوسر ىلا توکش تلاق ةبلس مأ نع ) لوق . هدعب بابلا لي
 ةياورلا ظفل مدقت دقو < نافلتخحم نيظفللا ناف كلذ ىف زوج و < ةيناثلا ةياورلا ظفل ىلع انه هقاسو البق ىلا ىلع هذه

 نب يحم وه ( فاضل يركز ىبأ نب يحب ) هلوق . اضيأ نيباب دعب یو « لاجرلا عم ءاسنلا فاوط باب » ىف لوألا
 ىلع وبا لاق ؛ ناسغ ىنب ىلا ةبسن ةددشم ةلمبم نيسو ةمجعم نيغب ىاسغلاو « هتينكب هوبأ رهتشاو همساب ربتشا ىحي
 لاقو « ةمجعم نيش م .ةلمهم نيعب هطبضف ىع بسن ىف فيحصت دانسالا اذه ىف ىسباقلا نسحلا ىبآل عقو : ىنابجلا
 ىلا ةبسن نون الب ىنعي ءاماب وه لمقو « ةناشع ىنب ىلا ةبس) ةفيفخ ةمجعم مث ةلعهم نيعب افلا وه لبق : نا نيا
 ةفيفخ ةمجعم م ةامهم, ىسبااقلا هاود : لوقرق نبا لاق . دمتعلا وه لوالاو , فیحصت تلاد لكو : تلق . هاشع نب
 ةورع نع ليصالل عقوو ؛ شك الل اذك (ةملس مأ نع ةورع نع) هلو . ةدرع نبا وه (ماشم نع) هل . مد رهد
 ىلع نع نكسلا نب ىلع وبأ هجرخأ دقف قيرطلا هذه ىف ةدايذ « بنيز نع » هلوقو « ةملس مآ نع ةبلس أ تنب بنیز نع
 E عونتلا باتك» ىف قطقرادلا لاقو ٠ بنيز هيف سيل هيف ىراخيلا خیش برح نب دم نع رشام نإ هللا دبع نا



CAY ۱۹۲۷-۱۹۱۲ ثيدحلا 

 بنیز نع هسبأ نع ةورع نب ماشه نع ثايغ نب صفح هاور دقف < حطقنم اذه .: هذه ایرکز ىلأ نب ىحي قيرط

 اهئيدح ناف رخآ اثیدح كلذ نوكي نأ لمتحيو . ىبتنا ةبلس مأ نع ةورع هعمسي ملو ةبلس مأ اپمآ نغ ةبلس ىلأ تن

 نب دمحأ ىنعي هللا دب وبا یل لاق » لاق مرثالا اهركذف ةياورلا هذه امأو « لیلق لبق هانيب اک عادولا فاوط ىف اذه

 رحنلا موي هيفاوت نأ اهرمأ يب هلا لوسر نأ ةيلس مأ نع بيز نع هيبأ نع ماشم نع ةيواعم وبأ انئدح - لینح

 ةالص هيفاوت نأ اهسآ لِي ىنلا نا هيبأ نع ماشه نع عيكو لاق دقف . أطخ اذه : هلا دبع وبأ لاق . کمپ

 ديوس نب ىحب تلا دقو 50 صنلا موب هلي یا لعش ام 5 بيج اضيأ اذهو : لاق . 3 رحل مو حبصلا

 اذاف « قرف نيذه نيبو : دمحأ لاق . ءام هيف سيل ىفاوت نأ اهمآ ظفاب ماشه نع هب ىنثدخ اذه نع- ناطقلا ىنعي -

 نم ليحرلا موي حبص ةالص یرخالاو رحنلا موب حبصلا ةالص امهادح] ناف « نيتصقلا نيب رياغتلا نيبت كلذ فرع

 نب ةدبعو عروملا نب رضاحمو مشاه نب ىلعو مهاربا نب ناسح قيرط نم بابلا ثيدح ىليعامسالا جرخأ دقو کم

 عامسو ‹ ظوفحلا وه اذهو ةیلس مأ نع هببأ نع ماشه نع مهلك ةدبع قيزط نم اضيأ یاسألا دنع وهو < ناماس

 ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو ءدجاو دلب ىف اعم وهو ةلس نيثالثو افين اهتايح نم كردأ هناف نکع ةملس مأ نم ةورع

 یآ « تجرخ ىح لصی ملف » هرخآ ىف هلوق انه هنم ةجاحلا عضومو « لاجرلا عم ءاسناا فاوط باب د ىف ةللس مأ

 ىنلا اهرقآ ال امزال اطرش كلذ ناك ول ذلدجسلا نم اجراخ فاوطاا ةالص زاوج ىلع لدف « ةكم نم وأ دجسلا نم

 مو سانلا ءارو نم كريعغب ىلع قوطف حنیصلا ةالص تماق اذا » لیعاالا دنع ناسح اور قو . كلذ ىلع هلي

 نم ىلع در هيفو « ةجرلا عم ثيدحلا قبطنی اذى تيلصف ىأ « تجرخ ىتح لصأ لو كلذ تلعفف تلاق . نواصي

 تأدو حببصلا ةالص مهعم تاصف ةالصلا ىف مهتكردأ مث حبصلا ةالض غارف لبق اهفاوط تلك أ نوكتت نأ لمتخي لاق
 هل ناك نم صتخم كلذ نوک لاعحال ةلأسملا هذه ىف محلا یراخبلا تبي مل امل و « فاوطلا یمکر نع اهئزحي اپآ

 هدب لفنتلا یرب ال ناكو حییصلا دعب فاط هنوكل كلذ لمف امنإ ريع نوكلو ةيكاش تناك ةملس مأ نوكل رذع

 امهركذ ثيح امهاضق فاوطلا تعكر ىبن نم نأ ىلع هب لدتساو با. دعب انا و یاس اک سمشلا علطت یتح اقلطم

 م نإ كلام نعو « مرحلا نم جرخي مل ام ءاش ترح امهعكري ىروثلا نعو « روہجلا لوق وهو مرح وأ لح نم

 نم ىلع سيلو ةبوتكملا ةالص نم رثك أ كلذ سیل : رذنلا نبا لاق ؛ مد هيلعف هدلب ىلا عجرو دعابت ىتح امهعكري

 اهركذ ثيح اهئاضق ںیغ اهكرت

 مالا فاح فاوطلا تکر ىلص نم باپ - ۲
 لوقی امنع لا یفر ربع نبا سمس لاق رانيد نی ورم انگدح ةبعش ان دح مدا اش - ۰۷

 دقل ) ىلاعت فا لاق دقو « اغلا ىلا جرخ مث نيتمكر اقم فل ص و ًاعبس تنيلاب فاطف هلي ىلا مدق »

 « ( ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف کل ناک

 مالكلا تاسو « نيب اب لبق یضالا ريع نبا ثيدح هيف دروآ ( ماقلا فاخ فاوطلا ىتعكر لص نم باب ) هلوق

 فاط » لسم دنع عادولا ةجح ةفص ىف ليوطلا رباج ثیدح فو . هل مجوت امف رهاظ وهو < ةرمعلا باوبأ ىف هيلع

 نوکت نأ هتءارق تلمتحا : رذنملا نا لاق « نيتمكر ماقملا دنع لصف € لصم مها را ماقم نم اوذضتاو ال الت م



A۸جملا باک - ۰  

 اثیش الإ  ءاش ثیح فاوطلا اتمكر هثزجت فئاطلا نأ ىلع ملا لمآ عمجأ نکل « اضرف مافلا فلخ نيتمكرلا ةالص

 ىوتسم كلذب قلعتي ام ىلع مالکلا مدقت دقو « ديمي رجحلا ىف بجاولا فاوطلا ىتمكر لص نم نأ ىف كلام نع ركذ

 « للصم مهاربا ماقم نم اوذختاو ىلاعت هللا لوق باب » ىف ةالصلا باتک لئارآ ىف

 رصعلاو ا دعب فاوطلا ساپ ب ۳

 سل ملت ملام رفاوطلا يت ۱ کر یلصب اهنع "فا "یر رع "نا ناكو

 یر یذب نیتمکر ا لم ی بکر حبصلا تعب رم فاطو

 ةشئاع نع ةورع نع ءاطء نع بيبح نع مرز نب ديري انثدح ئرصبلا ره س نسحلا اشو - ۸

 سمشلا تّط اذإ ىتح « رك لا ىلإ اودمق مث « حبصلا ةالص دعب تیبا اوفاط سن نا » امنع لا یفر

 اوماق ةالصلا اهنف ُمّركن ىتلا ةعاسلا تناك اذإ تح « اودمَق : امنع لا ضر ةشئاع تااقف « نواصب اوماق

 « نا
 ”ىضر هللا دبع نأ ذا نه اک نإ بوم ا ةرض وبأ اند ردنا نب ابا ار ۱۹

 6 اهبورغ e عیوط دنع ةالصلا نع ىف هنر ف ىنل | تەم » لاق هنع لا

 لاق میفر "نب زد 27 ینئدح ديد ی ا اخ "یا رفع زا وه دمت ٣ ل نسحلا دع سس ۷۰

 ۳ لز رجفل "لعب ”فوطي اهنع شا - ىضر ری زا نب هللا دبع هتبأر»

 “يضر ةشئاع نأ ريو _رصعلا + 27 نيتكر لي ريزا نب هللا دبع تیرو » زیرملا دبع لاق ح ۱

 «امالَص الإ اهتيب لخدي | ینا نأ ”هنثدح اهنع لا

 ¿ ةفلتم اراثآ هيف ركذ دقو ؟ ذئنيح فاوطلا ةالص مح ام ىأ ( رصعلاو حبصلا دعب فاوطلا باب ) هلوق

 ناو یذمرتلا هحضو نتسلا باحأ و ىعفاشلا هاور ام ىلا راشأ هنأكو « ةعسوتلا هيف داتخ هلأ هعینص نم ربظيو

 سانلا ما نم کشم ىلو نم ؛ فانم دبع ین ا: : لاق علي هللا لوسر نا د طم نب ںیہج ثيدح نم امهريغو ةءزخ

 « هطرش ىلع سيل ل هنال هجرخ مل ام ]و « راهن وأ ليل نم ءاش ةعاس ىأ لصو تیبا اذهب فاط ادحأ نعنع الف ائيش

 ايك ةالص فاوطلا نأ ةبج نم ام ةمجرتلاب ایقاعت هجوو « فاواعلا ةالصب قلعتت ثيداحأ فنصلا دروأ دقو

 ىف روپشلا فالخلا ىلا هب راشأو « ربظآ وهو هدعب عرشت یا ةالصلا مزلتس فاوطلا نأ ةبج نم وأ « دحاو

 « ةالصلا رخؤيلف لعف ناف اولاق « حبصلاو رصعلا دعب فاوطلا نوبفوکلاو ىروثلا هرک : ربلا دبع نبا لاق « ةلأسملا

 : رذنملا نبا لاق «ةالصلا هرکت امو هركي ال فاوطلا نأ ةيفذحلا دنع روهشلاف الو نييفوكلا ضعب دنع اذه لماو

 نع یهلا موم.ب ًاذخأ كلذ هرك نم مهنمو « مهدعب نمو ةباحصلا روج تقو لك ىف فاوطاا دعب ةالصلا ف صخر

 : ريبزلا وبأ لاقو « ةفينح وبأ و كلام هبلا بهذو ةفئاطو یروئلاو ريع لوق وهو رصعاا دعب و حبصلا دعب ةالصلا



 ۸۹ ۱۱۳۱ ۱۱۲۸ تیدملا

 لاق راج نع ربب رلا أ نع نسح دانسان نح ا: ورو أ هب فوط ام نیتالصلا نيت اه دعب ولخي تيبلا: تيأر

 ىح رصعلا دعب الو سمشاا علطت یتح حببصلا دعب فوطق نكن ملو « ةمئاخلاو ةحتافلا يكرلا حسسنف فوطن انكد

 یضد رع نبأ ناكو) هلوق ۰ « ناطيش رق نيب سمشلا علطت : لوقب عقلي هللا لوسر تم و ۶ لا « یمشلا برفت
 حبصلا اولص مهنا » ءاطع قبرط نم روصنم نب ديعس هلصو ( سمشلا علطت.مل ام فایوطلا یهکر يلضي اقنع هللا

 ىأ رظنأ ىتح هتعبتاف : لاق « اسلغ هيلع نأ ىأرف ءامسلا قفآ ىلا تفتلا مث اعبس حبصلا دع رع نيا فاطو ١ یلغب

 ىلصو رجفلا دعب اعبس فاط ربع نبا تيأر  رانود نب ورمع نع راطعلا دواد انئدحو لاق نيمكر لصف منصی ءیش

 سمشلا عولط لاعب ةهارکلا صاصتخا ىف رمع نبا بهذم ىلع راج اذهو « مي دات اه « ماقلا.ءارو نيتمكر

 نبا ناك لاق دهام قيرط نم یواحطلا یزرو « تيقاوملا باوبأ ىف اعرص هنع كلذ مدقت دقو « اهیورغ لاعو

 ىح ادحاو افاوط فاط تریفت و ترفصا اذاف « ةيقث ةيح ءاضیب سمشلا تک ام ٌلاصیو رصعلا دعب فوطي زمع

 نيتاه دعب فوطي ال تاک هنأ رمع نبا نع ءاج دقو «كلذ وحن حبصلا قو « نيتمكر لصب مث « پرفلا لصي
 رصعلا ةالص دعب فوطب ال ناك رمع نبا نا » عفان نع بوبآ نع : «كسانلا » ىف ةبورع,ىنأ نب ديعس لاق ؛ نيتالصلا

 ناك» عفان نع ىرخأ قيرط نمو ءاضيأ بويأ نع داح قيرط نم رذنملا نا هجرخأو ۰ « حبصلا ةالص دعب الو

 « سمشلا برفت ىتح ىلصي ال رصعلا دعب فاط اذاو « سمشلا علطت ىح ىلصي ال حبصلا دعب فاط اذ] رع نبا

 . قباسلا لیصفتلا هيلع هبأر نم دمتي یذلاو « كلذ لعفي بلغألا ىف ناك هنأب كلذ ىف هنع فلتخا ام. نيب عمجو

 دبع نب ديمح نع ىرهزلا نع كلام هلصو ( ىوط یذب نيتمكرلا ىلص ىتح بکرف حببصلا دعب ربع فاطد ) هلوق

 هنأ الإ « هلم ىرهزلا نع نايفس نع دحأ نع مرثالا یورو « هب رمع نع یراقلا.دبع نب لحرلا دبع نم نحرلا

 نع هلصأ نم ديزي نب حون هب ىنثدح دقو : مرثالا لاق « ناهفس هيف أطخأ : دحأ لا دج لند« ةورع نع» لا

 نم « هدنم نیا ىلامأ » ىف ولعب هانیور دقو . یهتنا نایفس لاق اک ىرهزلا نع ناسؤكنب لاس نع دعش نب مهاربإ
 ىلص سمشلا تعلط و ىوط ىذب ناك ملف « ةنيدملا ىلا جرخ مث اعبسس حنبصلا دعب فاط رفع نا » هظفلو نايفس قيرط

 هجر مع أو لیعامالا ىلع قاض دقو « فارطالا » ىف یزلا هب مزج ا لعلا وه ( بلیح نع) هلوق ۰ « نیتمكر

 هنأب یزلا مزج هخيش ىرصبلا رمع نب نىم لاو « هذه یراخبلا قيرط نم مسن وبأ هجرخآ و < ليعامسإلا هكرتف

 باتدک یف ركذ هل ىقأيسو « ىخلبلا هل لاقي ناكسف خلب ىلا رجتي ناكو ةرصبلا لهأ قم وهو قيقش نب رم ن نسب
 « ةياببلا » ىف ييثالا نبا هطبضو « ظعاولا ىأ فاكلاا دیدشتو ةمجعملاب ( ركذملا يملا اودمق مث) هلوق ٠ سابللا

 ةعاسلا ) لوق . رجحلا امو ءرجحلا امإ ءركذلا عضوم تدارأو : لاق هيناث نوکسوف .هئلاثو هلوأ حتفب فيفختلاب

 ةالصلا اورخأف تقولا كلذ نورحتب اوناک نيروكذملا نأ كو « سمشلا عولط دنع يلا ىأ ( ةالضا امف ه ركت ىلا

 تاقوألا ىف ةالصا هدوجو عم هركت ال ببس فاوطلا نأ ىرت تناك نإ اذه ةشئاع مبلع تركنأ كاذلف ادصق هيلا

 دبع نع ليضف نب دم نع ةبيش ىلأ نبا هاور ام كلذ لديو « همومع ىلع ىبنلا لمح تناك اهنأ لمتعو « ةيهملا
 ةالصلا رخأو « فطف رمهعلا وأ رجفلا ةالص دعب تيبلاب فاوطلا تدرآ اذا » تلاق اهنأ ةعئاع نع ءاطع نع كالا

 ىنعي ( زيزعلا دبع لاق ) هلوق . نسح دانس) اذهو « نتیکر عوبسآ لكل لصق علطت یج وأ سشلا بیخت ىح ۱

 دعب ةالصاا زاوج نم حیصا دعب ةالصلا زاوج طبنتسا رب زلا نب هللا دبع نأكو «يلعع سهل و رک ذلا دانسالا
 یرابلا حق م ۳ جورب س م ۱ و و مر



 جملا باتک - ۲۵ 4°

 رخاوآ ىف اطوسم كلذ لا مدفت دقو ۰ هموع ىلع كلذ نأ هدافتعا ىلع ءانب كلذ لعفب ناکف ريمعلا

 ىلع ةبظاوملا ىنعأ « هصئاضخ نم كلذ نأو امهكرتي مل تلي هنأ تربخآ ةشئاع نأ كانه انيبو « ناذألا ليبق تيقاوملا

 فاوطلا مكر نأ رهظي ىذلاو « انه هتداعأ نع كلذ ىنغأف ةهاركلا تقو ىف ةبتارلا ةالص ال لفاونلا قم هلعفي ام
 . لعأ او . بتاورلاب خلت

 کار ةفوطإ ضب راا صا - ۵

 لا ىضر سابع نا نع ةمركع نء وا ذحلا دلاخ نع للاخ انّثدح ةىطساولا قاحسإ ارم - ۲
 « ريكو هدب ىف هىثب هيلإ راش نك را ىلع ىنأ الكبس ىلع وعد تييلاب فاط هلي هلا لوسر نأ » اهنع

 بنز نع ةورع نع ” كلام ایت دح م شو سب ۳

 « روطسم باك روا ا وهو ٫ تييلا بنج ىلا 0 هلل لا ”لوسرو ات را کات رتو انا 71

 هل مجرت ابف رهاظ ىناثلاو « ةبلس مأ ثيدحو سابع نبا ثيدح هيف دروأ ( ابک ار فوطي ضيرملا باب ) هلو
 « دجاسملا باوبأ رخاوأ ىف « ةلعلل دجسملا ريعبلا لاخد باب » ىف امل مالکلا مدقت دقو « ىكتشأ ىنا » هيف فوق
 ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ام ىلا كلذب راشأو « یوکش نع ناك هنأ لع بکار قب هفاوط بیس لمح فنصاا ناو
 نأ د سم دلع رباج ثيدح ىف عقوو « هتلحار لع فا کتشپ یر کم ب ىنلا مدق » ظفلب اضرأ سابع نا

 زاوج ىلع هيف ةلالد ال ذنیحو ؛ نيم الل كلذ لعف نركب نأ لەتحىق « ا اا ایک ار فاط قب ىنلا

 حجر ىذلاو « ام زت هورکم بوكرلاو لوآ یشلا نأ الإ زا وجلا ىضتق» ءابقفلا مالكو , رذع ريل ايكار فارطاا

 » سانلا ءارو نم قوط 0 ةيلس مأ ثيدح ىف عقوو « دچبلا طوح نأ لبق ناك ةبلس مأ اذكو 9 فا و نآل عنملا

 دصب زوجب الف ثيولشلا نمؤي ال ذإ« هلخاد عنتما دجسلا طوح اذإو « فاطلا ىف فاوطلا عنم یضتقی اذهو

 ريعبلا نيب - غاس اذإ -بوکرلا ىف قرف الف اذه ىلعو « ىعسلا ىف اک ثیولتلا مرحي ال ناكهناف هلبق ام فالخم . طيوحتلا

 هصئاصخ عمج نم ضعب هدع كلذلو هنع كسانلا ذخأ ىلا ةجاحلاف ابك ار هِي عينلا فاوط امأو « راملاو سرفلاو
 لدتسا نم دعبأو ¢ هيلع هريغ ساقي الف هل ةمارک ذئنیح ثبولتلا نم تسصاع هتلخار نوكتب نأ اضيأ لهثحاو ¢ اہف

 الف د هثیدح رخآ ف دواد یا دازو ¢ باوبأ لبق سابع نبا ثیدح مدقت دوز ( هرعبو ريعبلا لوب ةراپط ىلع هب

 . اضيأ ةبلس ما ثيدح ىلع مالكلا مدسقتو « نكرلا دنع ريبكشلا هب لدتساو « نيتعكر ىلصف خانأ هفاوط نه غرف
 ءاذحلا وه هخيش دلاخو 0 ناحطلا وه دلاخ : ( هیینت )

 جاحلا ةیافس تسيب - ۷۵
 “يضر رع نیا نع مفان نع ادیب ان دح ةرمض وبأ انثدح دوسألا ىلأ هني هللا درو - ۵

 نم نم ىلايل هک« تيب نأ لكي هللا وسر هنع هللا يضر باطلا دبع نب سابملا َندأتسا » لاق اهنع هللا



 شيدحلا ۱1۳4 - ۱۹۳۵ ٩۱

 « هل نذأف 5 هتياقس لجأ

 2 [ ۱۷۵۵ ۰۱۷۵4 « ۱۷:۳ : ىف هفارطآ _ ۸ ثيدحلا ]

 نا » اهنع 21 یر سابع نا نع ةمركع نع ما ذولا دلاخ نع دلاخ انث دح یافت شی سس ۵

 بارش عي هلا لوسر تأف كمأ ىلإ بهذا لضف اي : ”سايعلا لاق . تستساف ةياقسلا ىلا ءاج ها لوسر
 ىا. هام ب رشه . ینقتسا : لاق . هيف مهّيديأ نولمجم مهن هللا لوسر اي : لاق . ینتسا : لاقف . اهدنع نم

 َعضأ ىتح "تار اوباغت نأ الول : لاق مث . ملاص لمع ىلع کناف اولمعا : لاقف اف َنولمعَيو نوقستي مو سَر
 « هقتاع ىلا راشأو . هقناع ىنعي . هذه ىلع لب

 جرج نا ایئدح هللا دنبع نب دمح نب نسحلا اش دح دمع نب دجآ ا : یہک افلا لا ( جاحلا ةياقس باب ) هلوق

 ىف هيكسيو ةكم ىلا برقلاو اياورلا ىف ءاملا لمح فانم دبع ناك: قرذالا لاقو . مزمز جاحلا ةياقس : لاق ءاطع نع
 بیپ زلا ىرتشي ناك مزمز رفح املف « بلطملا دبع مش « هدعب مشاه هنبا هلعف مث « جاجحلل ةبعكلا ءانفب مدأ نم ضايح

 ءاوللاو ةياقسلاو ةباجحلا هيلا ناك ةبعكلا ىمأ بالك نب "یصق لو امل : قح] نبا لاق . سانلا قسيو مزمز ءام ىف هذبنيف

 مدقت ام وحن ركذ مث . نيوخالل ةيقبلاو ةدافرلاو ةباقسلا فام دبعل نأ ىلع هونب حاصت مث « ةودنلا رادو ةدافرلاو
 م یح هدسب لذ ملف انس هتوخ] ثدحأ نم ذتمو وهو  سابعلا هدلو بلطملا دبع دعب نم ةيامسلا لو مث داذو

 لاق ىعشلا قبرط نم ىهك افلا یورو . سابملا ىنب لا مويلا یپف < هعم مل هللا لوسر اهرقأف « هديب یه و مالالا
 ىلا ةيالا < جاحلا ةياقس متلعجأ ١ لجو زع هللا لزناف « ةباجحلاو ةياقسلا ىف نامثع نب ةبيشو ىلعو سابعلا ملكت ه
 امل سابعلا نا » سابع نبا نع ةكيلم ی نبا قيرط نمد . « ةكم حتفت ىتح : لاق < هرمأب هللا أي ىتح ل هلوق

 هلبإ ف لذانل بلاط ابأ كابأ نأو « املع موقي هابأ تيأرل دهشأ : ةحلط هل لاقف « ةياقسلا ذخأي نأ "لع دارآ تام

 تعج ول « هللا لوسر اب : سايعلا لاق » لاق جرج نبا قيرط نمو . « ةياقلا نع "لع فکف لاق . ةفرعب كارالا

 حتفو ءارلا نوكسو هلوا مضب لوآلا « نوءزرت أم کطدآ لو نوءزرت ام كتيطعأ ام : لاقف « ةياقسلاو ةباجحلا 1

 یہک افلاو یاریطلا یورو . سانلا هب نوصقلت ام ال عصقنپ ام کتیطعا ىأ « ىازلا مضو هلوأ حتفب قاثلاو ىذدلا ۰

 بابلا ىف یراخبلا ركذ مث« « ةئسلا نم هناف سابعلا ةباةس نم اوبرشا ه لوقي تاك هنأ یوزخلا بئاسلا ثیدح

 ةفص رخاوأ ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « ىنم ىلايل كم تيبي نأ سابعلل نذالا ىف رمع نبأ ثيدح امهدحآ : نیم دح
 دقو « ىطساولا وه ( قم انئدح ) لوق ٠ ةياقسلا بارش نم لب هبرش ةصق ىف سابع نبا ثيدح اههناثث . جا
 وخآ سابعلا نبا وه لضفلاو . برشلا بلط ىأ ( قستساف ) هلوق . هلبق ىذلا بابلا لوأ ىف هنيعب دانسالا اذه ىضم

 مهيديأ نولعجب مبنا ) هِلوَق .-اًضيأ هللا دبع ةدلاو یهو , ةيلالحلا ثراحلا تنب ةبابل لضفلا مآ یه همأو ,.هللادبع
 «ثرم دق اذه نإ : هل لاق سابعلا نا » ثددحلا اذه ىف ةمركع نع دايز أ نب ديزي قيرط نم ىاربطلا ةياور ىف ( هيف

 نكسلا نب ىلع وبأ داز ( ىنقسا لاق ) هلوق . « سانلا هنم برشی ام ىنتسا نكل و « ال لاق ؟ انت ویب نم كيقسأ الف
 ءام اعد مث « بطقف هقاذف هب ىتأف د ةروكذملا ديزي ةياود ىف ( هنم برشف ) هلق ٠ ولدلا سابملا هلوانف : هتیاوز ىف

 ذإ هبرش بولطلا سنج اذپب فرعو « هبرش هيلع نوبل ءاملاب هرسكو « هتضوم ناك ام هبيطقتو : لاق . هرسكف



Ye ۹۲جحلا باتك  

 هللا لوسد مدق : لاقف سابغ نبا عم ادلاج تنكو هللا دبع نب ركب قيرط نم لاسم جرخأ دقو . كاذ
 «اوعنصاف Et لاقو ةماسأ هلضف قسو (۱)برشف ذیبن نم ءاناب هانيتأف « قستساف ةماسأ هفلخو هب
 رداد تب الو « قتسأ نوکر ال نإ یآ یدو ادا لو لوهجمل ءانبلا ىلع هلوأ مضب (اوبلغت نأ الوار هل

 . ىلعف ببسب كلذ کیلع بحي نأب ةيلغلا 5 مشت نآ الول هانعم : هريغ لاقو. لاق اک اویلغتف نوهركت ام کب

 باخت نأ الو هانعم نأ رپظب ىذلاو . ةمركملا هذه ةزابح ىلع اصرح اباع ةالولا لی نأ الو هانعم : لبقد

 جرخآ ام اذه ديؤيو . تلعفل ةرئاكم اب ءوبلشيف ىف ءادتقالا ىف مهتيغرل هتلع دق ىلوأر اذإ لمعلا اذه ىلع سانلا

 الولف « بلطلا دبع ىنب اوعزا : لاقف مزمز ىلع نو وقس مو بلطملا دبع ینب قرب یا ىفأ » رباچ ثودح نم سم

 ف ةصخرلا امأو ¢ سابعلا ويب ةصاخ جاحلا ب هب امس نأ ىلع اذهب لدتساو « 6 عم تعز .تیافس لع سالا بلغت نآ

 هلاعفأ نأ ىلع ىباطخلا هب لدتساو ¢ مهیاتسب الو مب صتخ ال ار : ا ءابلعلل لاوقأ اسقف تييلا

 5 پف اوكراشي ال نأو مہ مع ةن اقسلا رمق « اويلغت نأ الول هلوتب دارآ : ةا نبا لاقو . رظز فر توو

 ةياقس دضدأ سابفلا نأ هلوانت هلآ ىلع الو زب ىنلا ىلع مرحي ال ةماعلا حلاصملل دصرأ ىذلا نأ ىلع هب لدتساو
 عفالل ةدصرم هنأ ىلع اذه لثم ىف سالا لمح : ةيشاحلا ىف رينا نا لاق . ل ىنلا اتم برش دقو « كلذل مزمز

 ىلع ضرعي ام در الو «ريغلا نم قسلا بلط ه هرکب ال هنأ هفو . ةقدص ريقفللو ٠ ةيدلهلا ىتعم ىف ىنغلل نوكستف ماعلا

 عضاوتلا ةحلصل دیبا نم هب ىب ام سابعلا هيلع ضرع امل هدر نال « هنم ىلوأ ةحلصم هتضراع اذإ مارک الا نم ءرملا

 هيفو :ةيشاحلا ىف ريثملا نأ لاق . تابورشملاو تالوك اهلل هرکتلاو رذقتلا ةهاركو هب ءادتقالا ىلع هباآ صرحو

 ىديالا هيف تسمغ ىذلا بارشثلا نم لِي هلوانتل ةراطلا ءایشالا ىف لصالا نأ

 مزمز ىف ءاج ام تسیساپ - ۷٦
 يضر “رد وبأ ناك» كلام نب سنأ نع یره زا نع سوب اك هلل دبع ان ربخأ نادبع لاقو - ۹

 مث « یردص جرفف مالسلا هيلع U ربج لری « کم انأو نفس ج رف : لاق هلي هللا لوسر نآ ثادحي هنع هلا

 ىديب ذخأ مث 6 ]مت یردص ی ایغرفأف « اناعاو و ءىلت# ربهذ نم تب ءاج " 0 ¢ مزمز هام ام

 6 لیربج : لاق ؟ اذه نم : لاق . حتفا : ایندلا وایس)ا نزال ”ليربج لاق ءايندلا ءامسلا ىلإ ج جرعف

 لا < یر ساب نب نا نا < نع ا ىرازفلا انّربخأ مال نبا وه ع اشي ۱۳۷

 ناک ام ةمركع "فلحف : : مصاع لاق . ملاق وهو برشف مزمز نم هب هلا و هس » لاق هن دح اهنع

 1 1۱۷ : ىف هفرط - ۷ ثيدحلا ]

 « رمختي يح هوكرت وأ« «انه دارا وهو « رثک الا وهو رمختي نأ لبق ولح وهو هرش اواجعت ءاوس « ذبن بارش لكذيبنلا (۱)

 اذيبن مدنع ىممي كلذ لکو



{A ۱ A= ۰ ثيدحلا 

 نم لس ىف عقو دقو « ا<رص هطرش ىلع ثيدح اهلضف ىف هدنع تبي مل هنأك ( مزعز ىف ءاج ام باب ) هلق

 نم كردتسملا فو « مقسءافشو د لسم هنم هجرخأ ىذلا هجولا نم یسل ايطلا داز « معط ماعط ابنا » رذ ىلأ ثيدح

 هلاسرإو هلصوو هلاسرإ ىف فاتخا هنأ الا « نوقثوم هلاجر « هل برش امل مزمز ءام » اعوفرم سابع نبأ ثيدح
 لمؤملا نب هللا دبع الإ تاقث هلاجرو هجام نباو ىعفاشلا هجرخأ هنم مشآ وهو « راج ثيدح نم دهاش هلو « حصأ

 قيرط نمو نامبط نب مهار,] قيرط نم قهبلا دنع هريغ ةياور نم درو نكل ۰ هب درفت هنأ لبقعلا ركذف کلا

 نع دیعس نب دوس قيرط نم « ىرقملا نبا دئاوف » ف عقوو « راج نع ديعس نب ريبزلا نأ نع امهالك تايززلا ةزمح

 نم لاق اک وهو حيحصلا مسد ىلع هنأ ىطايمدلا معذو « رباج نع ردکشلا نبا نع ىلاوملا بأ نبا نع كرابلا نبا
 كرابملا نبا نع ظوفحلاو « هدانساب ذش دقو هيف اونعط و طلخ هناف لاسم هل جرخأ نو ًاديوس نأ الإ لاجرلا ثيح

 ليقو « ريثك ىأ مزمز ءام لاقي ء اهتشکلا مزمز تی و . ملعأ هاو ءاءزج كلذ ىف تعج دقو « لمؤملا نبا نع

 معز تيم اع) : دهاجم نعو < موو نوسمن سانلا نم ةمزمزلا : ديز وأ لاقو « ماشه نبا نع لقن امءاتجال

 هلاق اهتكرحل ليقو « هنع حيحع دانساب ىك افلا هجرخآ «ضرالا ىف بقعلاب زمغلا ةمزملاو ةمزملا نم ةقتشم ابنال

 ءایبنالا ثيداحأ ىف رجامو لیعاسا ناش ىف اهتصق ىتأتسو , الاشو انمع ذخأت الثل نازيملاب تمز ابنال لبقو , ىبرحلا

 مآ ءايبنآلا ثيداحأ ىف اس ( نادبع لاقو ) هو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةياهاجلا مايأ ىف اش بلطلا دبع رفح ةصقو
 نع ثدللا نب دمح نع ىلرغدلا نع هماعب قزوجلا هلصو دقو < ارصتع انه هدروآو « نادبع ىل لاقو » ظفلب هنم

 . « مزمز هام هلسغ مث » هلوق انه هنم دوصقملاو . ةالسصلا لئاوأ ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « هلوطب ناهبع

 « قحإ وبأ وه لاق نم طلغو ةيراعم نب ناورم وه ىرازفلاو « مالس نبا وه رذ ىبأ ةياور ىف ( دمت انادح ) هلۆق

 ىو . جحلا ننس نم مزمز ءام نم برشلا نأ ىراخبلا دارأ : هريغو لاطب نبا لاق « لوحالا ناس نبا وه مصاعو

 قزلتف هبرشیل لجرلا ناو هتکردآ دقل د ءاطع نعو « جا مام نم ةياقسلا فيون برش » لاق سواط نع « فنمملا »

 هدنع تبثب هن أكف « جحلا ىف ذیبذلا نم برشی نكي مل رمع نبا نا » عفان نع جرج نبا نعو « هترالح نم هاتفش

 سواط نع لقن اک جملا مام نم كلذ نأ سانلا نظي نأ ىشخ وأ راثالا عابنالا ريثكناكهنآل هنم برش مب ىنلا نأ

 فلخ ةمرکمل كلذ ترکذف : صاع لاق هجولا اذه نم هجام نبا دنع ( ريعب ىلع الإ ذئموي ناکام ةمركع فلخ ) لوق
 نبا نع ةمركع ةياور نم دواد ىبأ دنع نأ مدقت ذقو . ىهتنا ابكأر ذئنيح ناك هال  امنأق برشام ىأ  لعف ام هللاب

 « هنع هيبنل امنا هبرش ركنأ ام ةمركع لعل و « كلذ دعب ناك مزمز نم هبرش لعلف « نيتعكر ىلصف خانأ هنأ سابع

 زاوجلا نایب ىلع لمحيف « اغاق برش مللي هنا د ىراخبلا دمع ىلع نع تبث نکل

 نراقلا فاوط یاب ۷

 امنع 4 "یر ةشئاع نع ةورغ نع باهش نا ن e الام نت فو ن هللا دبع شی بس ۸

 7 ةرمعلاو جحلاب لبيلف اه 7 ناک نم 9 : لا مة ۵ رمعب انناهاف عاد ولاة ةحیح ف لس ۵ هللا لوسر م عم انج رخ

 « ترمتعاف رميعنتلا ىلا ۽ نجرا دبع عمم 2 یاسرا احح انيضق امو ¢ ضلاح انو > تمدققف . اعني لح ىتح لحي ۷



 جا باتک ۔ ۲۵ ۱ 4 €

 رز رخ طوفان مش ةرسلا طه نا فاطف كتر ناکم وذ : : كلي لاقف

 « ادحاو فا اوفاط اع اف 2 رمعلاو جحلا نيب اومه نيذلا امأو . ىم

 امهنع لا ۍضر رع نا ناد مافات نع بوی نع ياع نا انتدح مهارا نب بوق شرم - ۹
 نمود "لاعف ٍسانلا نيب املا نوكي نأ آی : لاقف رادلا یف ھ٣ ربظو هللا دبع نب هللا "دبع هنبا لخد

 هنييو ین ليج ناف « تیبا نيو هني : شرت رانك لذ يل ”لوسر حرخ دق : لاقف . تقأ ولف « تیبا

 ”تبحوأ دق يا دهشأ : لاق من ( ةنسح 2 ةوسأ eS لور لف اک لعفأ

 « ًادحاو افاوط اهل فاطف دق مدق مث : لاف . احح ىترحت عم

NAF 6۱۸۱۳ ۱۸۲ 6۱۸۱۰ ۱۸۸۰۱۸۰۷ ۱۸۰۱ ۱۷۲۹ ۱۷۰۸۸ TAF ۱۱۵۰ : e ثيدحلا [ 

[ £140 ۶ 

 جاجا لون ماع حلا دارأ امهنع' نا یضر رع رع نیا نا »عفان ن دع شیلا انت دح ةيبتق شم - ۱۹۰

 هلا لوسر ىف کل ناک دن ) لاق هلو دسب نأ هفاخت انا كلاتق مینی ناک سانلا نإ هل ليقف « ريزا ناب

 ناک اذإ ىتح م 2 . ةر تبجوأ دق ىنأ ک دهشأ ىفإ . هلي ل و ام اإ تح ةوسأ

 تو قرم 2 تیر قندی او الا ةرمملاو جلان نأش ام : : لاق ادیت رها

 موي ناك یتح ری م 0 قاحي دونم مارح هىش نم "لحب ملو 'رحفي 1 ۱ كلذ ىلع درب او « دید ارتش

 : امهنع "نا یضر رم نبا لاقو . لوألا هفاوطت ةرمعلاو جملا "ناوط یضق دق نأ یآرو « قلحو رختف رحنلا
 نت ءب نا ؛لوسر لف َكلا ذک

 ىف ةشثاع ثيدح هيف دروأ « نیفاوط نم دب ال وأ دحاو فاوطب تکی له ىأ ( نراقلا فاوط باب ) هلق
 ماع ةجح ىف ربع نيا ثیدح و « ادحا و افاوط اوفاط ماف ةرمعلاو جحلا نيب اوعمج نيذلا امأو » هيفو عادولا ةجح

 الع لخدأ مثالوأ ةرمعلاب لهأ ةرمعلاو ج هلا نيب عمج : هنأ امهنم لكف نیهجو نم هدروآ ريبزلا نباب جاجحلا لزت
 ةرمعلاو جحلا فاوط ىضق دق نأ ىأدو : اف رطلا فو « والا قيرطلا ىف اك ادحاو افاوط امل فاطو جملا
 فاط ىأ ادحاو افاوط هلوقب دارا نأ ىلوالا ةاورلا نم ذخ وب دق لاتحا عفر ةياورلا هذه قو ۰ لوألا هفاوطب
 دحاو فاوط الإ هيلع بج ال نراقلا نأ ىف نارهاظ ناثيدحلاو « رخالل ینلا فاوطلا هبشي افاوط امهنم لكل

 عفرلا ىف بابلا ىثيدح قابس نم حرصآ ربع نبا نع عفان نع رخآ هجو نم روصنم نب دیعس هاور دقو « درفلاک
 نأب ىواحطلا هلعأو « دحاو یعسو دحاو فاوط اهل هافک ةرمملاو جحلا نيب عمج نم : لاق إب ىنلا نع » هظفلو
 ريغو ةبقع نب ىسوهو ثدللاو بويأ هاور اع هتفطخت ىف كسم و « فوقرم هنأ باوصلا نأو هيف أطخأ یدرواردلا

 ىور هنأ ال < كلذ لمف زب ىنلا نا د لاق هنأو رع نبال عق و كلذ نأ نم بابلا ىف ام قايس وحن عفان نع دحاو



 ع6 ۱۹6۰ - ۱۹۳۸ ثيذحلا

 الف , هريغ واور ا افلام هاور ام سیل و « قودص یدرواردلاف دودرم لیلعت وهو «ه | لس ىنلا نع ظفللا اذه
 ةرمعلاو جحلا نيب عج » هنأ ىلع نع یور ام, ةيفنم لا جتحاو . نیهجولا ىلع عفان دنع ثيدحلا نوكي نأ نم عام
 قازرلا دبع دنع "ىلع نع هقرطو « لعف متلي هللا لوسر تيأر اذکه : لاق مث نييعس ام ىعسو نيفاوط اف فاطف
 نیا ثيدح نم جرخأو « هوحن فيعض دانساب دوعسم نبا ثيدح نم جرخأ اذکو « ةفيعض امهريغو ىنطقرادلاو
 .افتكالا ةريثك قرط نم هنع نالا فو نيحيحصلا ىف جرخلاو « كورتم وهو ةرامع نب نسحلا هيفو كلذ وحن رع
 امأو «ةضافالا فاوطو مودقلا فاوط ىلع لمحف نيفاوط فاط هنأ ةياورلا تن نإ قپسلا لاقو « دحاو فاوطب

 : تلق . الصأ “ىش كلذ ىف هباحصأ نم دحأ نع الو هلي ىنلا نع حصي ال : مزح نبا لاقو . تبر ملف نيت ىعسلا
 بابلا قرأ مو ؛ تعمتجا اذا ام ساپ ال دین اسأب كلذ دومسم ناو ىلع نع(۱)اعوفرم هريغو ىواحطلا یور نکل

 فلتخا هنأب رع نبا ثيدح نع یواحطلا باجأ دقو « بابلا اذه ىف نیروکذلا ةشلاعو ربع نبا ئيدح نم حصأ
 اهريصف اهخسف مث ةجح الوأ مرحآ لي هنأ هنع تاياورلا ع ومب نم ربظی ىذلا نأو مقلب ىنلا مارحإ ةيفيك ىف هيلع
 لف لاق اک كلذ نأ بهو . انراق ناك هلي هنأب كلذ لبق همزج عم ىواحطلا لاق اذک . جا ىلا اهب مت مث ةرع
 تیدحو < دحاو فاوط ىلع رصتش نأ انراق ناک نم ممآ ىأ : رام هللا لوسد لعف اذکم » رع نبأ لوق نوكي ال

 ادب » لاق ثيح نآرقلا لعف فصو هِي هللا لوسر عم هيف هلوق عم هناف انراق ناك لب هن أب قطان روكذملا ربع نبا
 یهشآ ىف ةرمعلاب هدنع مارحالا نال اعتم ها هنأ تياغو « نارقلا روص نم اذهو « جحلاب لهأ مث ةرمعلاب لهأف
 ةرمعلاو جملا نيب اوعج نيذلا اما ام ومب تدار اهنأي ةشااع ثيدح نع باجأ مث 1 اعتع ىمسي ناک فيك جحلا

 فاطيال ةيكملا ةجم او , ةيكم تناك مهتجح نال جملا ىلا ةرمعناب اوعتمت نيذلا ىنعي « ادحاو افاوط اهل اوفاط امناف
 يشكل او . ىبتنا نارق عمج ال ةعتم عمج « ةرمعلاو جحلا نيب اوعج ه اهلوقب دارلاو : لاق ۰ ةفرع دعب الإ احل
 ختم نم لعفب تحرص اهنا نيتلاحلل لصفم ةشثاع ثيدحو « ليوأتلا اذه هل خاس فيك عضوملا اذه ىف هنم بجعتلا
 منا لهأ ءالؤرف « ىنم نم اوعجر نأ دعب رخآ افاوط اولح م ةرمعلاب اولهآ نيذلا فاطف » تلاق ثيح نرق نم مع
 دقو . نامتسلا هللاو حاضيإ ىلا جاتح نأ نم نيبأ اذهو « نارقلا لهأ ءالؤرف , لا اوعج نيذلا امأو » تلاق مث
 ةورلا و افصلا نيب ةباصا الو لع ىنلا فطي ۰ لوي هللا دبع نب راج عم هنأ ريبزلا ىلأ قيرط نم لسم ىود

 اذهو « كترمعو كجحل كفاوط كعسي : ال لاق مب ىنلا نا » ةشاخ نع سواط قیرط نمو « ادحاو افاوط الإ
 ةملس نع ىروثلا نایفس نع قازرلا دبع لاق « هب ةمر< ةشئاع تناك امف اوفلتخا ءاملعلا نكنإو ءازجإلا ىف حرص

 دانسإ اذهو « ادحا و افاوط الإ هتربعو هجم لي هللا لوسر باحعأ نم دحأ فاط ام سواط فلح لاق ليهك نبا
 لاق ؛ ةعامبا لدم هنع ىلع تيب لآ ىور دقو « كلذ نم دوعسم ناو ىلع نع ىور ام فمض نایب هیفو « حفص
 اعو « قارعلا لهأ لوقي ام فالخ « دحاو فاوط نراقلل » ىلع نع ظفحي ناك هنا هيبأ نع قداصلا دمت نب رفمج
 ىلع عنتمي هنأ اف ركذ دقو هنع ةنيدأ نب نحرلا دبع ةياور هنع هقرط لثمأ نأ كلذ نم ىلع نع ىور ام فعضي
 هثیدح اوجتحا نيذلاو «نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي نراقلا ناو « ةرمعلا هيلع لخدي نأ جلاب لالهإلا أدتبا نم

 « افوقوم ٠ ةخسن ىف : قالوب ةمبط شماه ىف (۱)
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 براق از هی جلد لس ممل منم ی قيرطا تناك حلا ىلع ةرمعلا لادا عائتماب نولوقي ال

: TE نابع زجأ اناب رضنلا قيرط نم ۲۱ بويأ وبأ جتحا : رذنملا نبا لاقو . اف 
 . .تادابملا رام كلذ ىف افلاخ امهنال دحاو ىعسو دحاو فاوط امهنع ىزحي كلذکف ةدحاو ةيبلتو ادحاو

 وهو © .ةمايقلا موب ىلا جملا ىف ةرمعلا تلخد » إب هلوقب هريغ جتحاو ۰ اهب لیطف ال ةريثك ع حابم سايقلا اذه
 ةنسلا كلذ يف مبتلا نأ" حلاو« « هلع ريغ رخآ لمع ىلا هيف تلخد نأ دعب جاتحت ال اهنأ ىلع لدف فاتم اک حح

 رم نبا ثيدح ىلع مالکنلا ىقأيسو « ةشئاع ثيدح ةيقب ىلع مالكلا مدقت دقو « اهريغ نع ةينغتسم ىهو ةحيحصلا
 حتفو دلاب رثكالل اذک (نمآ ال) هلوق . هيف ةءاورلا فالتخا ىلع كانه هبنن و « ىلاعت هللا ءاش نإ رصحلا باوبأ ىف

 ةيميمت ةغل ليقو ٠ ةلامإ اب ليقف يملاو ةزمحلا نيب ةنكاس ءايب + نبأ الد ىلمتسللو « فاخأ ىأ ةفيفخلا ملا
 لاو ةلمبلأ حرب ابا مضي « لع لاو قيمفكلاو : رثكالا اذک (لیح ناف ) هلوق ٠ ةزمهلا ركب مدنع یهو
 دارأ هنأ مهضعب موتو .ةهافالل رحذلا مو هفاط ینلا ىأ « لوالا هفاوطب » ةين اما قورطلا ىف هلوقو بک اس

 ىعسلاب لصو رو ما ی ت هلوق ىف كلام ةجح هيف : ربلا دبع نبا لاقو « ىعسلا ىلع هلمخ مودقلا فاوط

 هب لاو ادحأ ملعأ الو : ل ‹ ىدهلا هياعو هدلب لاوس قس أ الهاج هكرت نمل ةضافالا فاوط نع. یزج

 .ةضافالا فاوط نم ا لوألا هفاوط د هلوق لمح نإ ها بقعتو ۰ هب اعا ريغو هريغ

 فاوط ىلع ل والا هاو لوف وق اسنلح اذإ ال نايسنلاو لهجا ديقب ال هدمعت ولو اقلطم ءازجالا ىلع الاد كلذ ناك
 نيب هبا الو ىلا بلعب م١ »لس دنع رباج ثيدح ىناثلا ليوأتلا ديو « ىعسلا ىلع وأ رحنلا موي ةضافالا
 . لأ هاو دوك فلز نیا ثيددح هيلع لح ام ىلع لر رهو لوألا ةفارط ا خاو فار الإ ةورملاو افشا
 ةاورلا ضعیل روک لا دن لأ ةيلقت ینافصلآ ةخسف ىف روكذملا رع نبا ثيدحل ةيناثلا قيرطلا بقع انه عقو : ( هيبنت )
 دضف لمتسلا وه ناك نإ اذه نخ وبأو ٠ .هلثم تسللا انئدخ الاق عر نب دمو ةبيتق انئدح قحإ وبأ لاق : هظفلو

 ىراخبا نع ىدارلا سي مهار نوكي نأ لمتحيف هريغ ناك ناو ا و طقس

 لعأ هللأو
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 ٠  موضو ىلع رفاوطلا يصاب - ۸
 e SS احمد اتو - ۱:۱

 نأ امنع فا یفر ةشنام ی ربخا « یا ج > دق » لاقف ویزا نب ةو لأس هلا ئ لا لفون نا

 هنع هللا ضر ركب وب جح .  ةرع نک مل مث « رتيبلاب ”فاط من اضوت هنأ مدق نيح هب ادب دین لوا
 نان جح كلذ لی نع ذأ ضر رع حن E تر و اهي درب

 ۱ . رع بل م رک ا تیپ ةفاوطلا ه ادن ءىش ”لوأ ةتيأرف « هنع هللا یضر

 « رول وبأ ٠ ةخسل ىف : قالوب ةمبط شماه ىف (۱)



 1۹۷ ۱ ۱۹۳ ۱۹۸۱ ثدحلا

 م. در نكست ¢ 2 6 .تيبلاب فر بأدب و لأ كك - ماوعلا ؛ نب ريزا ىبأ عم 'تججَح مث

 i ر نبا كلذ لمف "تیر نم م © .ةرمع نکن ۶ « ,كلذ نوامفی راصنألاو نب رجاپلا ”تيأر

 فاوطلا نم مهد اوم ىتح میش نوهدبتي ا لح أ الو وأي الف مدعم نا اذهو . ةرع

 مث هب نافولت تيبلا نم "لو ءیشب ناننتبت ال نامّدقَت نیح یقلاخو ىتأ تيأر دقو . وأحب ال مث تیبا
 « نآالحت ال

 نكر لا اوحم انف « ةرمْب نالفو نالفو *ریب زاو اهّمخأو یه تاهأ اہ أ » یہا ینتربخآ دقو - ۲

 « اول

 أضوت هنأ مدق نيح يلب ىنلا هب أدب ءىش لوأ نا ه ةقاع ثيدح هيف دروآ ( ءوضو ىلع فاوطلا باب ) هلوق
  «ککسانم ىنعاوذخ » غلب هلوق هيلا مضفا اذإ الإ طارتشالا ىلع ةلالد هيف سيل و « هلوطب ثيدحلا « فاط مث

 تضاح امل ةشئاعل نب هلوق مهلع ةجحلا نمو « نييفوكلا ضعب هيف فلاخ و ؛روپا لاق فاوطلل ءوضولا طارتشا و

 نيح ءیشب نوءدسبب اوناكام ) هلو . نيباب دعب هنم ةلالدلا نایب یایسو « ىروطت ىتح تيبلاب ىفوطت ال نأ ريغ
 باجأو « مهمادقآ » ظفل دعب « لوأ » ظفل ةدايز نم دب ال : لاطب نبا لاق ( تيبلاب فاوطلا نم مهمادقأ نوعضي

 هنأ هلصاحو 0 یبتنا فارطلا لجال دجسا ۳ مهمادقأ نوعضإ نبح رخآ ء ىشل نو.دبب اوناكام هانعم نأب قامركلا

 نم لعج ىلا جاتخم ىناثلا نال ىلوأ لوالا نكل رخآ عضوم ىف فذحلا نوکی نأ زوجي لب لوأ ظفل فذح نيعتي |
 كثيدحلا نم رخآ ناكم ىف اضيأ تب؛ و تاياورلا ضعب ىف تي دق « لوأو ظفاف اضيأو « ليلق وهو لجأ نم ینعع

 (نالحت ال امبنا مث ) هلوق ٠ حضاو هبجوتو « نوعضي نيح » » لد « اوعضي ىح » ىنمشكلا ةياور ىف عقوو هدفت

 نبا نع ملل م كلذ لح فاطف ادرفم جح نم نا لاق نم افالخ نارقلاب وأ هدحو جحلاب امهمارحإ ناك ء اوس ىأ

 ف ثيدحلا اذه دی وف لد مالكلا مدقت دقو < ةشئاع ىه هتلاخو « ركب ىلأ تب ء ا 1 ا هلوقو . سايع

 مالك نم هلبق امو 3 ةورع مالک نم وه ناثع جح نم ركذ ام ىدوادلا لاق : ( هست ) ۰ « مدق اذا فاط نم باب »

 ىلا ركب وبأ جح مشد هلوق نمو « ةرمع نكت مل مث » هلوق دنع ةشئاع ثيدح یهتنم : كلملا دبع وبأ لاقو . ةشئاع

 ىلعو « نایت كردأ عن « رع الو ركب ابآ كردي مل ةورع نال امطقنم اذه ضعب نوکپ اذه لمف « ىهتنا ةورع مالك نم

 رهظألا وه و الصتم عسيملا نوكي ىدوادلا لوق

 هللا اش نم لمجو ؛ ةورآلاو افلا بوجو باب -

 : اط تلقف اهنع ها ضر ةشئاع تلأ اذ ورع ىرهزلا نع بیمش انربخأ نالا وبأ شرو - ۳

 انا هيلع خانج الف رمتعا تیبا جح نف « هلا رامش نم ةورلاو افصلا نإ ) ىلاعت هللا لوق تارا

 تناك و ل هذه نإ « ىتخأ نبا اي تلق ام سلب : تلاق . ةورملاو افصااب فوط ال نأ حانج دحأ ىلع ام اوف ( امه

 یرابلا عف « ۳ ج ۱۳ ب م ۱



 جلا باتک- ۵ ۱ 1۸
 تو اوملشب نأ لبق اوناک ءراصنألا ىف تل زنأ امنکلو « امهم فكوني ال نأ هياع حانج ال تناک هی اهتلوأ اك  RINب و 007 د. ۳ نی 5 ۱ ت 5-5

 اودسأ الف «قورلو اّصلاب فوطب نأ رحب “لهأ نم ناكف « لكما دنع هن ودعي اوناك ىتلا ةيغاطلا ان

 لزأف « ةورملاو افصلا نيب فوطن نأ جارحتت انك انا « ”لوسر اي : اولاق تللذ نع يي هللا لوسز اولا

 قالك هلا وسر نس دقو : اهنع لا ىضر ةشلاع تلاق . بالا ( هللا رئاعش نم ةورملو افصلا نإ ) ىلاعت هللا

 “ريل اذه نإ : لاقف نجرا دبع نب ركب ابأ تارتخآ مث . امهنيي فاوطلا كرت نأ دحأل سيلف امهنيب فاوطلا
 هرم ناك نم ةشئاع تّركذ نم الا  َسانلا نأ نوركذ بلا لهأ نم الاجر تم دقلو < همه ”تدك|ه

  5 2هر 5 9 1 2 ١  7ا

J مے ع 4 ۱ ۲ مس افصاا رک ذی لف تیباب "یناوطلا لزا هللا نا و « ةورلاو افصلاب ”فوطن انك « هللا لوسر اي : اولاق « نارقلا 

 لاق . ةبالا 4 ارامش نم ةورلاو افصلا نا ) ىلاعت ها لزأف ؟ ةورلاو افصلاب ”فكوطت نأ جرح نم انيلع لهف

 افصلاب ةيلهاجلا ىف اوفوطب نأ نوج “رحتي اوناك يذلا ىف : امهيلكن يقيرفلا ىف تان بألا هذه معاف : ركبوأ

 ٍتبیلاب فاوطلاب رمآ ىلاعت هلا نآ لجأ نم مالسإلا ىف مهم اوفوطب نأ اوجکرح "مث نوفوط: نيذلاو « ةورلاو
 « تبیلاب فاوطلا رک ذ ام دعب كلذ "رکذ ىتح ءافصلا رك ذی ملو 1 بس 0 ۰ ص
 [ 1۸۱ ۰40۹۰۱۷۹۰ :ىف هفارطآ - ۱۹۸۳ ثيدحلا ]

 نم العج امبنوكن م دافتسم امبنیب یعسلا بوج و ىأ ( هللا رئاعش نم لعج ر ةورلاو افصلا بوج و باب هو
 ىلا ةلاقلا رئاعشلا : ىرهزالا لاق رئاعشلا ريسفت ىف ةغللا لهأ لقن اذه ماع و « ةيشاحلا ىف رينملا نبا هل هللا رثاعش
 نأ نكميو . هللا ةعاطل ابلع لمج ام لكو جا لامعآ رتاعشا : ىرهوجلا لاقو ٠ الع مايقلاب صأو اهلا هللا بدت
 ىف وهو «ةورملاو افصاا نيب فطي مل هترمع الو *ىرما جح هللا متأ ام » ةشئاع لوق نم ادافتسم بوجولا ن 3
 نع ةيش تنب ةيفص ثيدحي بوجولا رذنملا نبا جتحاو « لسم دنع بالا اذه ىف روكذملا اهيدح قرط ضعب

 دبع ینپ ءاسف ىدحا یهو ىءاه مث ةنكاس فلآ مث ءار اھدعب مجلا نوكسو ةانثملا رسکپ  هارجت فأ تب ةبيبح
 نم روديل هرزثم ناو ىعسي هلي هللا لوسر تيأرف نيسح ىلأ ل آ راد شيرق نم ةوس عم تلخد » تلاق - رادلا

 اذه دانسإ فو « امهريغو دمحأو ىعفاشلا هجرخآ « ىعسلا کیلع بتنك هللا ناف اوعسا : لوقي هتم و « ىعسلا ةدش
 قيرط هل : تلق . بوجولا ىف ةجح ومف تبث نا : رذنملا نبا لاق مث نمو « فعض هيفو لمؤملا نب هللا دبع ثيدحلا

 ‹ تبوق ىلوالا ىلا تمضنا اذاو ىلوالاك سابع نبا رع قاربطلا دنعو « ةرصتت# ةهزخ نبا حیح ىف ىرخأ
 دنع عقو دقف « ةعاج نع هتذخأ ن 7 نأ زوج و « هب اتربخآ ىلا ةيباحصلا مسا ىف ةبيش تنب ةيفص ىلع فلتخاو

 اوذخ ه مب هلوق بوجولا ىف ةدمعلاو ۰ فالتخالا هرضي الف « رادلا دبع ىنب نم ةوسن ىنتريخأ » اهنع یطقرادلا
 تيبلاب فط » هيفو تيقاوملا باوبأ ىف مدقت دقو « هلالهإ ىف ىسوم ىبأ ثيدح مهضعب لدتساو « « ککسانم ىنع
 بجاو ةفينح ىبأ نعو ؛هنودب جملا متي ال نكر وه اولاق روهمجاف : اذه ىف لعلا لهأ فلتخاو « ةورلاو افصلا نيبو



 ۹۹ ۱۱۳ كيدحلا

 سنآ لاق هو« ء یش هکرتب بحي ال ةنس هنأ هنعو « ءاطع لاق هب و , دماعلا ىف ال ىسانلا یف یروثلا لاق هب و « مدلاب ربمي

 وه اک یعسلا ضعب كرت اذإ اف لیصفت ةيفنحلا دنعو « ةثالثلا لاوقالا هذيك دمحأ نع فلتخاو ۰ رذنلا نا هلقن امن

 ف فالتخالا امو < ةرمعلا ف نكر یمسلا نأ ىلع عامجإلا کش ىنرعلا نا برغأو « تيبلاب فارطلا ىف مدنع

 ىف اهباحيإ اهرکذب درب مل جحلا ىف ءايشأ هللا رکذ دق : مارحلا رعشلا ىلع هل مالک ىف لاقف ىواحطلا برغآ و . جحلا

 فوطي ملو جح ول هنأ ىلع عمجأ لكو « ةيآلا ( هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإإل هلوق كلذ نم ةمآلا نم دحأ لوق

 دحأ لعام هللاوف ) هلوق . لاطب نبا ىلع هتيشاح ىف هيلع درلا ىف رينا نبا بنطأ دقو . مد هيلعو مت دق هجج نأ امهب

 ولف حانجلا عفر ىلع ةيآلا راصتقاب ةحابالل جتحا ةورع نأ هلصحم باوجلا ( لا ةورملاو افصااب فوطي ال نأ حانج
 املع بوجولا دادزی و « رجألا تابثأب بحتسلا دادزيو « حابملا ةمالع الا عفر نال كلذب تكا امل ابجاو ناك

 امأو ‹ لعافلا نع مثإلا عفرب ةحرصم همدعو بوجولا نع ةتك اس ةبأآلا نأ ةشئاع باوج لعو « كراتلا باقعب

 مهنوك نم اومهوت منال نيلئاسلا باوج ةقباطم كلذب ریبعتلا ف ةكحملاو « كراتلا نع الا عفر ىلا جاتحيق حابلا

 نم دافتسف بوجولا امأو  ملاؤسل اقباطم باوجلا جرت مالسإلا ىف یمتسی ال هنأ ةيلهاجلا ىف كلذ نولعفي اوناك

 كيلع حانج ال هل لاقيف ةصوصخم ةفص ىلع هعاقيإ عانتما ناسفا دقتميو ابجاو لعفلا نوكي نأ عنام الو « رخآ ليلد
 دارملا ناك واف ۰ كراتلا نع معالا ین لع افلا نع معالا ىن نم مزلپ الو ۰ بوجولا نن كلذ مزاتسي الو « كلذ ىف

 یناکل ةحابالل تناك ول اهنأ ةشئاع تلاق ینلا ظفللاب ذا وبثلا ضعب ىف عقو دقو ؛ كراتلا نع ممالا نل ةحابالا قلطم

 ناو دوعسم ناو بمک ن هنأ نع ممريغو رذشلا ناو « تحاصلا » ىف دواد ىنأ ناو ىربطلا هاکح كلذک

 ةجح ال : هریغ لاقو « ىواحطلا لا اذکو « ةدئاز ءال » و ةروپشلا ةءارقلا ىلع ةلوم الأب یربطلا باجآ و « سابع

 € اريخ عوطت نف ) هلوقب بحتسم ىعسلا نإ لاق نمل ةجح ال : اضيأ یواحطلا لاقو « دوهشلا تفلاخ اذا ذاوشاا ىف

 زمتعلاو جاحلا ريغل یعسلاب عوطتلا نأ ىلع نیباسلا عامجال ىعسلا صوصخ ىلا ال ةرمعلاو جملا لصأ ىلا عجار هنآل
 « ةيلهاجلا ىف ناك منص ةفيفخلا نونلاو ملا حتفب ( ةانل) هلو . نوجحي ىأ ( نواه ) هلوق ٠ لعأ هقاو عورشم ريغ

 . ةيمالسإ امل ةفص ةيغاطلاو 5 اهو دعي اوناكو ليذهل ی ن ورع اصن ةرخص تناك : ىلكلا نبا لاقو

 نغ نايفس داز < ديدق ىلع ةفرشملا ةينثلا ىه ةلقشم ةحوتفم لو لا نيمالو ةمجعملا حتفو هلدأ مضب ( للشملاب ) هلوق

 قیرط نم ةرقبلا ريسفت ىف هلو « مجناا ريسفت ىف نايس اک فنصبل هلصأو سم هجرخأ « ديدق نم للشلاب » ىرهزلا
 نولپ اوناک - هيفو ثيدحلا ركذف :نسلا ثيدح ذئموي انأو ةفئاعل تاق » لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام
 وبأ هلاق هاملا ةريثك ةنيدملاو ةكم نيب ةعماج ةيرق رغصم فاقب ديدقو « هلباقم ىأ « ديدق وذح ةانم تناكو « ةانا

 جرحتت انك ان ) كلذ دعب هلوقو ( ةورملاو افصلا نيب فوطي نأ جرحتي لمآ نم ناكسف ) هلوق ۰ ىركبلا ديبع

 فاوطلا ىلع نورصتقيو ةورملاو افصلا نيب نوفولعي ال ةلهالا ف اوناكمبنأ هرهاظ ةورملاو افصلا نيب فوطن نأ
 ةيغاطلا ةانع لهأ نم ناك اما » ظفلب ةروكذملا نايفس ةياور كلذب حرصيو « كلذ ىف مالسالا مح نع اولأسف ةائم

 ةورلا و افصلا نيب فوطن ال انك انإ ١ ىرهزلا نع زمعم ةياور قو « ةورملاو افصلا نيب نوفوطي ال للشملاب ىلا .

 راصنالا نإ » ملسم دنع ىرهزلا نع سنوي ةياور قو , هريغو دمحأ هلصوو « اقیلعت یراخرلا هجرخآ « ةانمل امظعت
 نم « مهئابآ ىف ةنس كلذ ناكو ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ اوجرحتف ةانل نولبي ناسغو مه اولسي نأ لبق اوناک



 جلا باتک - ۰۵ ۵ »۰

 هاورف هببآ نع ةورغ نب ماعم لع هيف فلتخا دقو ؛ ةقفنم ىرهزلا قرطف « ةورماو فصل نيب فلي مة ةادمل مرآ

 راصنالا نم سانأ ىف اذه هللا لزنأ ام'] و ظفلب هنع ةماسأ وأ هاورو ؛ ىرهزلا نع بيعش ةياور وحلب هلع كلام
 ةياور قفاوب هرهاظو ' لسم هجرخأ ؛ ةورملاو اصلا نيب اوفوطي نأ مه لع الف ةيلهاجلا ىف ةانمل اولهأ اذا !وناک

 ةانم بصف ی نب ورمع نا » هنع جاس ن نامثع قب رط نم ىبك افلا هارد امف قحس] نب دمج مزج كلذب و « ىرهزلا

 تافرع نم اوضافأو تيبلاب اوفاط اذإ ؛ امن ومظیو ابن وجع ناسغو دزآلا تناکشف « ديدق لی ام رجلا لحاس ىلع
 جرزحا و سوألل ةانم تناكو لاق ةورملاو افصلا نيب فطي مل ام لهأ نف ۽ اهل اواهأف ةانم اوتأ ینم نم اوغرفو

 ةيواعم فأ قيرط نم لسم جرزخأو «ىرهزلا ةياور نفاوي اذهف « برثي لهأ نم مهيد ناد نمو ناسغ نم دزالاو
 ىلع نیمنصل ةءلهاجلا ىف نولپم اوناك راصنالا نال كلذ ناك اء) م هظفلو مدقت ام عج فلات ثددحلا اذو ماشه نع

 .امهنيب اوفوطي نأ اوهرك مالسالا ءاج e افما نيب نرفرطیف ةلثا و فاسأ امل لاقي رحبلا طش

 هنولعفب اوناك اًئيش مالسالا ىف اولعفي الثل ناک ام مہج جرحت نأ .ىضتقت ةياورلا هذبف « ةيلهاجلا ف نومنصر اوناك ىذلل

 ىذلا ةيلهاجلا سأ نم كلذ نركب نأ ارش « ا هيف نذآ ام الإ ةيلهاجلا لامفأ لطبأ مالسالا نآل ةيلهاجلا ىف

 افصلا نيب فارطلا نع جرحتلا نأ ىضتقت مناف ةماسأ ىلأ ةباور بالخ رماظ مهمجوت ةياورلا هذبف ؛ , عراشلا هلطبأ

 ىف هلعف نم اوجرحتپ نأ ةيلهاجلا ىف “یش لعف مهكرت نم مزاي الو ٠ ةيلهاجلا ىف هتواعفي ال اوناك مهنوكسا ةدرلاو
 نأب انكم نيتياورلا نيب عملا ناكل يح ما ىف ةنس تناکو لاق تبح سن قيرط ىف ىلا ةدايزلا الولو « مالسالا
 ناکف ةورلاو ًافصلا نيب نرفوطی مث ةانمل ةيلهاجلا ف نوله اوناكمبنأ هر دقت فذح یرهزلا ةياور ىف عقو : لرقن

 نأ اضيأ نكم و . ةيلهاج لا لعف ىهاضي الثل ةورلاو افصلا نيب فوطي نأ جرحتب مال-الا ىف كلذ دعب ىأ لهأ نم
 كلذ لطبأ هنأ اونظف مالسالا ءاجل , ةيلهاجلا ىف ةانمل اولهأ اولهأ اذا اوناك هریدقت فذح ةماسآ ىنأ ةياود ىف نوكي
 انهي اوفوطي نأ اوهرك مالسالا ءاج الف » ابف لاق ثيح ةروكذملا ةيواعم فآ ةياور كلذ نيبيو « مل لحي الف
 رحبلا طش ىلع نيمنصا هلوق : لاقف ضايع هيلع هنن اذه نیغ مهو اہف عقو 1 « ةيلهاجلا ىف نومدصي اوناك ىذلل

 . ئبتلا ردبلا ةهج لب ام ةانم تناك امن « ةورملاو افصلا ىلع اناک امار رحبلا طش ىلع طق اناك ام. امهناف « مر
 ةورملاو افصلا نيب نوفوطي مث اهب نوءدبيف ةانمل نواب اوناك مهن أكف ء ةانمل الوأ مالم اضيأ هتياور نم طقسد

 ىف روکذ لا سنأ ثيدح يا مالا تا فاوطلا نم اوجرحت مث نف « ةلئاثو فاسأ لجأل

 « ةلهاجلا راعش نم تناك ا معن : ”لاقف ؟ ةورملاو افصلا نيب ىعسلا نوهركت متن :؟ ]د ظفلب هدعب ىذلا بابلأ

 ةلئاثو فاسأ امل لاقي ساحن نم ناینص ةورملاو افصلا ىلع ناك » لاق ةيراح نب 9 وق داننساب یاسنلا ىددو
 ثيدح نم نسح دانساب ريسفتلا ىف متاح ىبأ نباو یارطلا یورو ؛ تيدحلا ام اوج اوفاط اذإ نوکرشلا ناك

 افصلا نأ ل لجو رع هللا لزنأف « ةنلهاجلا مآ نم ةورملاو اصلا نيب ىغسلا نإ : راصنألا تلاق » لاق سابع نبا
 لاق ىعشلا نع حیح دانساب « ماكحالا » ىف یضاقلا ليغامسإو ىهكافلا یورو < فال ( هللا را نم ةورملاد

 یتر ماللسالا ءاج ايلف « امهنيب نوعسي ةيلهاجلا لهأ ناكف « ةلئان ىعدب ةورملاب نثوو فاسأ ىعدي افصلاب مص ناكد
 لا هللا لزنأف لاق امي ىعسلا نع اوكسمأف «مبناتوآ لجأ نم ةيلهاج لا لأ همنصب كلذ ناك ام: .اولاقو امهن

 : هيف دازو اذه رحت سابع نبا نع. « هبابشأ » ىف ىدحاولا.ركذو.. ةيآلا ( هللا رئاعش نم ةورملاو اصل نا )ب
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 ةدلا تلاط اسلف « اهب ربتعيل ةورااو افصلا ىلع اعضوف نیرجح اخسف ةبعكلا ىف اينذ امهنآ باتکلا لهأ معا

 دانساب ةبش نإ رمعل «ةكم باتک» ینو . هوحن راجي ی ىلا حيمح دانس اب ىهكافلا یورو . هوحن قابلاو . ادبع

 ٠ نمو . تلزاف « ةيلهاجلا مآ نم نيرجحلا ن ذه نيب ىعسلا نا راصنالا تلاق : نق ةيآلا هذه ىف دهاجم نع یوق

 أذبف « تلزاف ملص امهنم دحاو لك ىلع ناك هلال امهنيب فاوطلا اوهرك اوبلسأ ام لوأ سانلا ناك: لاق یلکلا قيرط

 نيقيرف اوناک ةيلهاجلا ىف راصنالا نوكي نأ لمتحيو « هريغ ةباور ىلع اممدقتو ةيواعم ىبأ ةياور ةوق حضوي هلك

 ىرهزلا ةباور هتضتقا ام ىلع امن ال ناك نم مو + ةب واعم ىبأ ةءاور هتضتَقا ام ىلع اممدب فوط ناك نم مهم

 نيب عمجیف « ةيلهاجلا لامفآ نم اعیج مدنع ناكهنوكل امبنيب فاوطلا نع فقوتلا لع مالسالا ىف ناتبرفلا كرتشاو

 ی هللا لوسر نس » ةشئاع لوق : ( هفت ) ۰ لعأ هاو قبلا عمجا اذه وحن ىلا راشأ دقو « اذه نيتياورلا

 مدحأ جح هللا متي مل و املوق هد ویو ‹ اهتيضرف ین اهدارم سیلو 5 ةسلاب هضرف ىأ « ةورملاو انصاا نيب فا وطلا

 يارد ىف عقوو ‹ یرهزلا وه لئاقلا « ( نحرلا دبع نب ركب ابآ تربخأ مث ) هلوق . ٠ امهزب فطي ملام هترمعالو

 هان ماشه نب ثراحلا ن نمحرلا دبع نب ركب یال كلذ ترکذف : ىرهزلا لاق » لسم دنع ىرهزلا نع نايفس

 مالا حتفب « لعل اذه نا د ىنيمشكللو , نيتملا لعلا وه اذه نا ىأ « رثكالل اذك ( معلا اذه نا ) هلوق . « كلذ

 نأ عم ءانثتسالا اذه هل غاس امن ( ةشئاع تركذ نم الإ سانلا نا ) هلوق . بلا هنأ ىلع نيونتلابو ةدكزملا یهو

 وبأ هب نيخأ ام لصحو < اباع ةورع نع هل ىرهزلا ةياور نم هدنع را نايبل كلذ اوقاطأ هوربخأ نيذلا لاجرلا

 ايلف  ةيلهاجلا ىف ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب نوفوطي اوناك هنأ امینی فوطتلا نم مل عناملا نأ نمحرلا دبع نب ركب

 « كلذ اولعف نإ جرح نم مهلع له اولأسف کما كلذ عفد اونظ امهنیب فاوطلا ركذي ملو تيبلاب فاوطلا هللا لزنأ

 فوطب ال نم ناك اع] » ةروكذملا نايف ةياور ىف عقوو . ةيلهاجلا لعف نم امهنيب فرطتلا نأ نم هونظ ام ىلع ءانب

 . الوأ هانحرش ام ديؤي وهو «ةيلهاجلا مآ نم نيرجحلا نيذه نيب انفاوط رژ : نولوقي برعلا نم امهنب

 ةعراضلا ةنيصب نیما مضو ةزمهلا تابثاب تاءاورلا مظعم ىف اذک ( نيقيرفلا ىف تلزت ةيآلا هذه عمسأف ) هلوق

 ةياور ىف عقو دقف بوصأ لوالاو « آلا ةفيصب نيعلا نوكسو لص ولاب هتتخسذ ىف ىطايمدلا هطبضو « ملکشلا

 ناك بواسآلا اذه ىلغ ةيآلا لوزن بيس نأ هلصاحو , ابظأ ىأ ةزمملا مضب وهو « تلذ' اهارأف د ةروكذملا نايف

 فاوطلا نم اوعنتما نيذلاو « ةيلهاج لا لاسفآ نم مدنع هنوكل ام يب اوفوطي نأ اوجرحت نيذلا : نيقيرفلا ىلع در

 افصلا ىف ةرقبلا ةيآ لوزن رخأت ىنعي ( تيبلاب فاوطلا ركذ ام دعب كلذ ركذ یتح) هلوق . اركذي ل امہنوکل امهنيي

 ركذ ىتح » هريغو لمتسلا ةياور ىف عقوو ؛ € قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو إل ىلاعت هلوق یهو جحلا ةيآ نع ةورملاو

 ۱ « ركحذ أم ه هلوق نم لدب « تیبلاب فاوطلا د هلوق نأكو « رسع هبججوت قو « تيبلاب فاوطلا زکذ ام كلذ دعب

 فاوطلا ىلع لد 6 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو  هلوت نل ةورلار انصاا نيب یعسلا نم اوعنتما ام لوآلا ريدقتب

 < تيبلاب اوف وطيل و ل لوزا دعب ( هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نا إل لزل ىتح هيف ةورملاو افصلا ركذ الو تيبأاي

  ملعأ هللاو . ةورملاو افصلا نيب فاوطلا تيبلاب فاوطلا كلذ دعب ىأ ةيردصم ام نوکت نأ زوجيف ىناثلا امآو

 ةورملاو افضلا نيب يعسلا ىف ءاج ام باپ - ۰

 نیسخ ىبأ ىنب قار ىلا اب ینہ راد نم میلا : امهنع لا یضر رع ”نبا لاقو



Ye ۵ ۰ ۳جملا باتك  

 نبا نع عفان نع "رج نبل ا نع سو "نب :یسیع ان دح نودي نب ٍديبع نب دع او - ۶

 ناک و E یشمو 9 بخ لوألا فاوطلا ف واط اذإ للك نا ”لوسر ناك » لاق و اهنع هنا 7 ید

 : لاق ؟ نالا نك كلا حلب اذإ ىثمت هللا دبع ناک أ : : فان ”تاقف . ةورأاو افصلا نيب فاط اذإ ليسا نطب ىعسإ

 « هل تح عدی ال ناک ناف « نك را ىلع محارب نأ “لإ ءال

 هنع "لا ىضر "رم نیا انلأس » لاق راني نب ورع نع "نايف انث دح هللا دبع ن لع ازم - ۰

 تيبلاب فاطمی مر دق : لاق ؟ تارا یاب أ ةورلاو افصلا نيب ا مو ةرمس ىف رت تيبلاب فاط لجر نع

 « ( ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف کل .ناكدتل . بس ةو رلاو افصلا نيب فاطف نوتکر عاقل فلخ صو اب

 « ةورلاو افلا نيب فوط یتح اهشبرقت ال : لاقف اهنع* نا يضر هللا دبع ی باج ااو » - ۰

 رم ان | تصمت : لاق رانيد نب ورع ىنربخأ : لاق رج نبا نع ”يهاربا "نب یکسال اشر - ۷
 مث ٠ ةورلاو فا نيب ی 1 < نیتنک لص مو تيبلاب فاطف دكم قلم بلا مدق » لاق امنع "لا یفر

 « (ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كسل ناکدقل) : [ بازحالا ۲۱ ]الت

 "هل یر كلام نب 000 م لاق ما نرخ هللا دبع ان ربخآ دم "نب دجحأ اش - ۸

 0 | لآ تح « ةيلعاجلا رام ش نم تناك اهنأل « مخ : لاق ؟ ةورلاو افصلا نيب ی ملا نوهرکت مک هنع

 « امه فوط نأ هم بن را آتی "جح نف « هللا راعش نو ةورلاو افصلا نإ ) : | ةرقبلا ] ٠١۸

 [ 4455 : ىف هفرط - ۱۱۵۸ ثيدحلا ]
۱ 

 لاق ایهن» "لا - ىضر سابع نبا نع ءاطع نع و رع نع ناقش ات دح هلل دبع نب لع اشو - ۹

 « هتوف نيكر شلل یر ةورلاو افصلا نیو تببلاب يم هللا لوسر ىس اإ »
 ثم . سابع نبا نع ءاطغ "تعمم و رع ان دح نایفس أذن دح : ئديجلا داز

 ۲ [ 4۲۵۷ : ىف هفرط ب ۱۱۵٩ ثيدحلا ]

 نم یبک افلا هلصو ( حلا رع نبا لاقو ) هلو . هتيفيك ف ىأ ( ةورلاو افصاا نیب ىعسلا ىف ءاج ام باب ) هلوق
 ىبتنا اذا ىتح « یعس دابء یب باب ىذاح اذا ىتح افصلا نم رمع نبا لز : لاق عفان ىريخأ د د جرج نا قيرط

 نبا تيأر د لاق ديزي ىنأ نب هللا دمبع قيرط نمو  ةظرق تنب راذو نیت قأ قو ناد نب كلي ىذلا قاقزلا يلا

 نم يق نأ نارتو "نیبعلا نيذه نيب وه نايفس لاق « نيسح ىلأ نبا قاقز ىلا دابع ىلأ سلجم نم ىعسي رم

 لاق ٠ نيسح ىبأ ىنب قاقذ ىلا دابع ىنب ةخوخ نم نايعسي امهتيأر » لاق ءاطعو دهاجم نع دوسالا نب ناثع قيرط
 ةميزخ نا یورو . نآلا ىلا نافوررعم امهلا داشآ نالا نايلعلاو .۸۱«لوالا ليس لا نطب اذه : لاقف , دهاجم یاقف



 ككل ۱141-۱۹6٩ ثيدحلا
 هيريل مهاربا ىلا ليريج هللا ثعب امل : لاقف ىعسلا نع سابع نبا تلأس » لاق ليفطلا ی قيرط نم یہک افلاو
 ىفأيسو « ةنس تناكف : سابع نبا لاق . یداولا نيجي نأ هللا ماف « ةورملاو افصلا نيب ناطيشلا هل ضرع كسانملا

 اذه » لاق سابع نبا رع نسح دانساب ىهكافلا یورو . رجاه نم ناك كلذ ءادتبا نأ ءابنالا ثيداحأ ىف

 بابلا ف فنصلا دروأ مث . كلذ سم ىنلا لعف ببس ىف بابلا رخآ ىف هثيدح ىتأيسو « ليعامسا مأ هوكتثروأ ام

 « متاح ىبأ نبا وهد هتياور ىف رذ وبأ داز ( دیبع نب دم انثدح ) هلوق . ربع نبأ ثيدح اغوآ : ثدداحأ ةعبرأ

 ىبأ ةياود تناك نإ هل دج مسا اعاح لعلو < معن وبأ مزج هبو باوصلا وهو « نومیم نب ديبع نب دمح ه هریفل و

 . « متاح نب ديبع نب دمع انئثدح» هتخسن ىف ليصالا دمع بأ طخم هآر هنأ ىايجلا ىلع وبأ ركذ دقو . ةطوبضم هيف رذ

 مدقت دقو ةدحوملا ديدشتو ةمجعملا حتفب ( بخ ) هلوق . مودقلا فاوط ىأ ( لوالا فاوطلا فاط اذا ناك) هلوق

 هلوقو « ليسلا هيف عمتجي ىذلا ناكملا ىأ ( ليسملا نطب ىعسي ناكد ) هلوق . « ةكم مدق اذا فاط نم باب » ىف

 ارسفم هنوكل ةجرتلا ىف هنغ فوقوملاب أدب فنصاا نأكو « ربع نا نع عوفرم اذهو « فرظلا ىلع بوصنم نطب

 ربع نب هللا ديبع لئاقلا ( عفانل تلقف ) هلوق . ايعس یمسی كلذ عسمج ناك ناو ىثملا ةدش هب دارلاو « یعسلا دحل

 ىنلا فاوط ىف اضيأ ربع نبا تیدح ىناثلا . باوبأب لبق مالتسالاب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت دقو « روكذملا

 انخيش لاق « نيتمكر هعوبسل مب ىنلا ىلص باب » ىف مدقت دقو ۰ نيهجو نم هدررآ ؛ ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب

 لصأ الو «ةبجاو ةءادبلا ناف اطوش داعأ اةصلاب مخو ةورملاب أدب ول : ةيفنحلا نم طيحلا بحاص لاق انه نقلملا نبا

 قامركلا : تلق . طوشلا ةداعإ بحتسیف ةنسلا كرتل هوركم هکرت نكل و طرشب سيل بيترتلا نا قامرکلا لاق ال

 .ىلع فقو انخيش نأ موتي الثل كلذ ىلع تهن األ و « یراخبلا حراش نيدلا سمش وه سيلو ةيةنحملا نم مع دوكذملا

 ةمح ىف اطرش بيترتلا یرب بهذا ا ىعفاش نيدلا سمشو نيدلا سمش حرش ىف وه ام مالكلا اذه ناف هنم لقأو هح رش

 ىف هيلع مالكلا مدقت دقو € هللا رئاعش نم ةورلاو افصلا نا ) ىلامت هلوق لوزن ىف سنآ ثيدح كلاثلا . ىعسلا

 نيكرشملا ىريل ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب يب هللا لوسر ىعس امإ » سابع نبا ثيدح عبارلا . هلبق ىذلا بابلا
 ىأ (حلا یدیحلا داز ) هلوق . « لمرلا ءدب باب » ىف هيف لزقلا مدقت دقو « ىثملا ةدش انه ىعسلاب دارملاو « هتوق

 نب رشب ةياور « ىديجلا دنسم » ىف هانيور اذكهو ۰ ورمعل ءاطد نمو نايفسل ورمع نم ثيدحتا اب حيرصتلا داز
 غرف امل هلي هنا د رباج ثيدح بابلا اذه ىف لسم جرخأو « جرختسلا ىف ممن وبأ هجرخأ هقيرط نمو هنع یسوم

 هاورو : افصلاب ةءادبلا طارتشا.ىلع هب لدتساو « هب هللا أدب اع أديأ : لاقف افصلا ىلا جرخ هفاوط دعب نيتمكرلا نم

 ال افصلا نم لضفأ ةورلا مالسلا دبع نبا لاق : ( ليكت ) . هب هللا أدب اع اژدما » لاقف مالا ظفلب یاسنلا
 هلال دراوب سيلف افصلاب ةءادبلا امأو : لاق « ائالث دصقب ام افصلا فالخم تارم عبرآ ءاعدلاو ركذلاب دصقت

 « ءادتبالاب زاتميو كلذب دوصقم امهنم لكف ةءادبلا دنع اموآ اضيأ اعبرأ دصقت افصلا نال رظن هيفو : تلق . ةلسو

 اعم امه الإ مت ال امه ةقلعتملا ةدابملا نأ عم لیضفتا اذه ةرم ام مث « نالداعتي لزنتلا دنعو

 تيبلاب فاوطلا الإ ماك کسانلا الا یفقت_بیساپ - ۱
 ین 1 ۱ ۲
 ةورلاو اف.صلا نيب هوضو ريغ ىلع یعاذاو
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 ىضر ٌةشئاع ن نع هينأ نع رمساقلا ر نب نه را دبع نع كلام اربخآ فسوب ”نب هللا دبع اش - ۰

 ىلإ كلذ توكشف : تلاق ةورملاو افصلا نيب الو تيبلاب'فطأ رضا انأو ةكم "تمدق » تلاق اهنأ امنع هللا

 « یرُپطآ قح تيبلاب یفوط ال نأ ري م حاملا لی اکی ا : لاق ول وئ لوسر

 ان دح باهولا دبع انک ةفيلخ ىل لاقو : لاق . باهولا حاد دح ین نب دج اشو - ۰۱

 و ا ها رم الب ینا لأ د لق ام هلا یضر ها دبع نب رباج نع ءاطع نع "ملا بی

 يا هب لهأ اع ”تالهأ : لاقف - ئده هعمو - نعلا نم لع مدقو . علم ول ريغ ید مدح عم

 ید ناک نٹ لإ اولو اورق “م اوفوطیو ةرح اهولعجي نأ ”ةباحص أ كو ین م أذ . قلو

 فردت ان” فرعا نھ تا ول : لاف طم یبلا ملف | طق اأ رک دو ىنم ىلإ قاط اولاقف

 ۱ ا رغ املك كاللا ا اهنع * هللا TT تالحأل ىدملا یعم "نأ الولو « ”تيدهأ ام

 ۱ جم ناعأو ةر و د نوقلطت « هلل لوسر اي : تلاق « رتيبلاب تفاط تر امف . تيبلاب "نامت /

 « جا دعب ترمتعاف « مال | اهعم جرخم نأ ركب ىبأ نب نجرا دبع ساف

 نأ انقتاوع منهن انک» تلاق ةصنح نع َبوبأ نع  ليماعإ انادح ماشه نی لموم اشم - 5-5

 ا لجر تم هلا نأ تند رفلخ ی ال 1 ما رتمدقف « نجر

 یوادن كب تلق . تاوزغ تس ىف هعم ىتخأ تناكو « ةوزغ ةرشع یتا لی هلا لوسر مم ازغ دق ويوم

 ال نكي مل نإ ساب انادحإ ىلع له : تلاقف مب هللا لوسر ىتخأ كأن . ینرل ىلع موق + ىملكل

 ةيطع مأ تمدق الف . نينمؤلا ةوعدو ربا دشت اهنابا> نم اهئبحاص اهئبلشا : لاق ؟ جرحت ال نأ بابج

 : انلقف  ىبأ, : تلاق الا "لا لوسر "رک ذت ال تناکو تلاقف - اهانلأس : تلاق وأ - ی لا يضر

 واس روا تاوذ یتاوملا نرخ : لاقف ىبأب من : تلاق ؟ اذكو اذک لوق هلي هللا لوسر تم

 ؟ ضئاحلا : تلتف .یلصلا ضیا لزتمیو ء نیلسلاةوعدو ریل نادیشیف ضیلتاو - رودقنا تاوذو قتاوقملا

 1 « ؟ اذك ٌدبشتو اذك دهشنو ةفرع دپشن سيل وأ : تلاقف

 ( ةورملاو افصلا نيب ءوضو ريغ ىلع ىعس اذاو « تيبلاب فاوطلا الإ انيلك كسانملا ضئاحلا ىضقت باب ) هلوق

 « لاتحالل ماهفتسالا دروم ةيناثلا ةلأسملا دروأو « كلذب بابلا ىف اهركذ ىلا رابخألا يرصتل لوألا كلاب مزج

 دحأ هلقي مل : نبل دبع نيا لات« ةورلاو افصلا نيب الو» ةدايز بالا تيد ق كلام نع یود ام لا داثآ ناكر

 نال ىعسلل ءوضولا طارتش نأ ىلع لدب الف هظفح یجب ناک ناف : تلق . ىرواسينلا یمی#لا يح نب ىحي الإ كلام نع



 ۵۵ ۱۹۵۲ - ۱۹۰۰ فيدحلا

 نآ نع ىور دقو . هل ةراپطا طارتشال ال كلذل عنتما امنتمم فاوطا ناک اذاف هلبق فاوط مدقت لع فقوتي ىعسلا

 دانساب ةببش ىبأ نبا هجرخأ « ةورلاو افصلا نيبو تيبلاب فاوطلا الإ اهباك كسانلا ضئ احلا ىضةت » لاق اضيأ رمع
 افصلا نيب الو تيبلاب فوطت الو ءال : ناق؟ ضأ احلا أرفت ةيلاعلا ىلإ ال تلق صاع نع ليضف نبا انثدحو : لاق حی

 دجلا ىكح دقو « یرهبلا نسحلا نع الإ ىعسلل ةراهطلا طارتشا فلسلا نم دحأ نع رذنملا نبا ركذي ملو . ةورملاو
 تضاح مث تفاط اذإ » مي دانساب سع نبأ نع ةبيش ىلأ نبأ هاورام امأو ؛ هلام مدنع ةءاور ةلب انا نم ةيمسل نبأ

 نسحلا نع حي دانسإ اذهو ؛ هلام نسحلا نع ماشه نع لعالا دبع نعو عستلف ةورلاو افصلا نيب ىعست نأ لبق

 ةش اهل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ مهف ىراخبلا نأك : لاطب نبا لاقو . ىن أسس اک ثدحلاو ضث اح ا نيب قرف هلعلف
 وهو ؛ ها ءوضو ريغ ىلع ىعس اذاو : لاق اذطو ىعست نأ اهل نأ « تییلاب فوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفب ام لعفا د

 ىعسلاب أدب نمف نيلوق ءاط- نع رذنملا نا ىحو < روما لوق وهو هتمدق ىذلا همجوتلا فااخمال ديج هيبجو

 للي ىنلا لأس الجر نا ه كررش نب ةماسأ ثيدح جتحاو ثيدحلا لهأ ضعب لاق ءازجالابو « تببلاب فاوطلا لبق
 ىعس نم ىلع ةماسأ ثيدح اولوأو , هئزحي ال : دوبملا لاقو « جرح الو فط : لاق . فوطأ نأ لبق تيعس : لاقف
 هسفو ةشأاع ثيدح لوألا : ثيداحأ ةثالث بابلا ف فنصلا دروأ مث . ةضافالا فاوط لبقو مودقلا فاوط دعب

 ءاسحلا ديدشتو ةددشلا ةلمهملا ءاطلاو ءاتلا حتفب وهو « یربطت ىتح تيبلاب ىفوطت ال نأ ريغ جام لا لعفي ام لعفا د
 رهاظ ثيدحلاو « ىلستغت ىتح» اسم ةباور ىف هلوق هديؤي و . ىرهطتت هلصأو نب ءاتلا ىدحإ فذح ىلع وه وأ اضيأ
 نالطب ىضتقي كلذو داسفلا ىضتقي تادابعلا ىف ىهنلا نال « لستفت و اهمد عطقني ىح فاوطلا نع ضئاحلا ىهن ىف
 مدع ىلا نييفوكلا نم عمج بهذو ۰ روا لوق وهو ثدحلاو بنا ضئاحلا ىنعم قو . هتلعف وا فاوطلا
 فوط لجرلا نع ناملسر اروصتمو اداحر محلا تلا ةبعش اءاد> ردنغ انثدح : ةبيش ۹ نا لاق ‹ طارتشالا

 أرجأ تضاح مث ادعاصف فاوطأ ةئالث ةأرملا تفاط اذ) :ءاطع نع یورو . اسأب هب اورپ لف ةداپط ريغ ىلع تببلاب
 ىف طرشإ تسيل ةرابطلا نأب ةفيشح وبأ درفنا : « بذبملا ح مث » ىف لاق ثيح یوونل ىلع بقعت اذه قو . اهنع

 مدارفنا دارآ هلعلف  یرت اک كاذب اودرفني لو ؛ ها هلعف نإ مدلاب هناربجو ابوجو ىف هباصأ فاتخاو « فاوطلا

 . اذه قفاوب لوق ةيكلالا دنعو « مدلاب سجت ةبجاو فاوطلا ةرابطلا نأ ةياور دمحأ دنع نکل . ةثالثلا ةع الا نع
 كسانلا تکسنف تضاح » ةشناع ةصقو « ىدحلا هعمو ىلع مردق ةصق هبفو جحلاب لالهإلا ىف رباج ثيدح یا ثيدحلا

 « ةرمعلا باوبأ نم « ممنتلا ةرمع باب » ىف فوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو ثيدحلا « تيبلاب فطت مل امنأ ريغ اهلك
 ظفا ايمو « ةفيلخ ظفلب هللا همحر انه فلؤملا هقاس : (هيبنت) . « تبیلاب فطت مل اهنأ ريغ ه هلوقل هنم جايتحالاو
 ةأ ما تمدقف ؛ نجرخ نأ انفتاوع عمم انك د ةصفح ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . « معنتلا ةرمع باب » ىف ین نب دي

 قوتسم هيلع مالكلا مدقت و نیدسلا فو ضیا ىف مدقت دقو « ىلصملا ضيحلا لزتعب و  هيفو ب فلخ قبب" رضق تل زف

 قباطلا وهف اذک دهشتو اذک دبشتو ةفرع دہشت سیا وأ » هرخآ ىف اطوق انه هيلا جاتحاو . ضيحلا باتک ىف

 هلوق بسانب هناف « لصاا ضیا لزمي و» اهوق اذکو « تيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانلا تكسفف » رباج لوقل

 لب مارا دجسال لب دجسلل اهازتعا تاک ىلصملا لازتعاب ترمأ اذإ ابلال « تببلاب فرطت ال ضناحلا نا د
 لوالا باب نم ةبعكلا

 یرابلا جن ۾ ۳ جاك - م



 جملا باتک - ۰ 000 للملا

 ينم ىلإ جرخ اذإ جاحللو كسل اهرهغو ءاحطبلا نم لالهإلا صاب - ۲
 لا ىلص اذإ ورا موي لب امهنع هللا یضر ربع نبا ناكو : لاق « جلاب ىل رواج نع الطع لثسو

 موب ىتح ان بل عم انمدق : هنع نا یفر راج نعواطع نع كالا "دبع لاقو . هتلحار ىلع ىرتساو
 رج رج نب ”ديبع لاقو . ءاحطتلا نم انها : رباج نع ری زا وبأ لاقو . حاب بل رب کم انلمجو ةيورقلا

 «ةيورقلا موي ىتح تنأ 13 مو لالملا اًوأر اذإ مسانلا گلها ةكمب تنك اذإ كتير : اهنع لا ضر رع نال
 هتلحار هب بنت ىتح لب هو یا رآ :  لاقت

 ةخسن فو « تاياورلا رظعم ىف اذک ( ىنم نم جرخ اذا جاحلاو یکسال اهریغو ءاحطبلا نم لالهإلا باب ) هلوق
 « اهف لاكش] الو هجرختسم ىف ليعامسالاو هحرش ىف لاطب نبا هرکذ اذکو « ىنم ىلا » تقولا بأ قیرط نم ةدمتعم
 ةكم سفن مريغ وأ اهلهأ نم كم نم تاقیم : یوونلا لاق ‹ کلا تاقیم ف فال ا ىلا راشآ هلعلف لوألا ىلعو
 هنأ ىلع نابهذملا قفتاف لضفالا ف فلتخاو « ةيفنحلا بهذم ىناثلاو . ها مرحلا رئاسو ةكم ليقو « حيحصلا ىلع

 سابع نبا ثيدح نم جسم لا باتک لوأ ىف مدقت ام حیحصلا ةجحو « دجسملا نم یعفاشلا لوق ىفو , لزأملا باب نم
 اوفلتخاو ءامرح الإ لحلا ىلا جرخي الو ةكم فوج نم لب : قسإو دمحأو كلام لاقو « اهنم نولبي ةكم لهآ ىت> د

 عطقنم دانساپ هريغو كلام یورو « ةيورتلا موي نوکی نأ لضفألا نأ ىلا روپبا بهذف : هيف لبي ىذلا تقولا ىف
 «نینهدم ابيط نوحضنت منو اًدعش کیلع سانا مدقي کل ام » کم لهال لاق هنأ ربع نع لصتم دانساپ دذنلا ناو

 اذإ سانلا لمأ ربع نبال هلوةب جرج نب ديبع مهلا راشآ نمو ريبزلا نبا لوق وهو « جحلاب اولهأف لالما متيأد اذإ
 لہ نأ لضفالا : رذنملا نا لاقو « روث وبأو كلام لاق بو بایحتسالا ىلع لوم كلذ نإ ليقو « لالما اوأر

 جتحاو « مرڪ نآ دعب مايأ ةثالث موصيل لالهالا لجعيف موصلا در و یدطا دم ال یزلا عتمنملا الا ةيورتلا موي

 دارأ اذ] ىأ « کسلل » ةمجرتلا ىف هلوقو « بابلا اذه ىف فنصلا هقلع ىذلا وهو رباج نع ريبزلا بأ ثيدحي روپاا

 روصنم نب ديعس هلصو ( خلا ءاطع لمس ) هلوق . اعتمتم کم لخد دق ناك اذإ قافالا ىأ « جاحلا » هلوقو « جحلا
 موي راك ىتح كسمأف - اهنف ةصق ركذف - لالفا ىؤر دق : هل ليقف دجسملا ىف ربع نبا تيأد » ظفلب هقيرط نه
 « ةجحلا ىذ لالف لهأ ربع نبا نا « أطوملا» ىف كلام یورو « مرحأ هتلحار هب توتسا ايلف ۰ ءاحطبلا أف ةيورثلا
 هلصو دقو ناملنس ىبأ نبا وه كلملا دبع نأ رهاظلا (غا كلملا دبع لاقو ) هلوق . كلذ ىف ةعسوتلا ىر, ناك هنآ كلذو
 العجن و لحن نأ انرمأ ةكم انمدق الف اب ھل هلا لوسر عم انلاهأ ه لاق رباج نع ءاطع نع هقيرط نه لس
 انللهأ ربظب ةكم انلعجو ةيورتلا موب ناك یتح « انللحأف « اولحأ سانلا اپ » هيفو ثددحلا « انيلع كلذ ريكف « ةرمغ
 ءادو ىأ « رپظب د هلوق : ( هیبنت) .:ثودح ءانثأ قى أس ةصقما هذه وحن حب رج نب كالا دبع یور دقو «جاب

 .نيح مبنآ ملعف « جحلاب.نيلهم انن وك لاح ةيورتلا موي ىف ائارو نم ةكم انلعج یا « جح اب انلمآ » هلوقو . انروهظ
 هلصو ( ءاحطبلا نم انللمأ رباج نع ریبزل وبأ لاقو ) هلوق ..هدعب ام كلذ حضوی و « نيمرح اوناک کم نم جورخلا
 لات « ىنم لا انهجوت اذا مرحن نأ انللحأ اذا لي ىنلا انما » لاق رباج نع هنع جرج نبا قيرط نم لس و دمحأ
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 ةقو ةرممل لا جملا خسف ةمق رک بيلا بأ نع فيلا قیرط نم الزطم لسم هجبرخأو , حطبألا نم نأ

 هشيدح قو <« جلاب انللهأ » یبرلا.یآ نع نيهذ قب رط نم دازز « ةيورتلا موي انللهأ مث ه هيفو تضاخ ال ةقئاع

 مرج نب ديبع.لاقو.) هلوق . هذه دعب ىلإ ةمجرنلا ىف هياع مالكلا یاس ةيورألا موي :-( بنت ) . هوحن هدنع ليوطلا

 جاجتحا هجو : هريغو لاطب نیا لاق ء انه هقايس نم مآب سابللا ىف ةرابطلا لئاوأ ف.فلؤملا هلصر (خبا ربع نال

 هتلحار هب تثءبنا نيح لهآ فو بب ىنلا لالهاب کم ناک اذا ةيورتلا موي لهم هنأ هيلا بهذ ام ىلع رمع نبا

 هتجح لمع ىف هئادتبا نيح نم هت اقيم نم لهآ لي هنأ ةبج نم ةيورتلا موي كلذ ناكالو کم نكي مو « ةفيلحلا یذب

 فالخ ؛ هلمع لصتا ةيورتلا موي لأ 00 لمعلا « عطقنا امير ككم امهندب نكي لو هلع هل لصتاو

 ینم ىلا :حاورلا ديرب یح جحاب ةكم نم دحأ لبي ال : سابع نبا لاق دقو « رهشلا لو نم لهآ ول ام

 0 ةيورقلا و رای نبأ بسا - ۳

 لاق عسیفو نب زا دم نم ناف اند قرزألا قاس اننادح دم "نا دبع شرح مس ۳۴

 -میفعلاو سما لص نا ۰ ا ئ لا نع ”ةتلقع یشب ینوخآ ٠ تلق هنع نا یضر كالا فا لاس و

 ل اا : لاق < . رجطبالب : لاق ؟ را موب ا لس ناف لق ی : لاق ؟ ةيورتلا موي

 .« كار

 [ ۱۷۹۳ « ۱3۵4 : ىف هافرط - ۱۱۰۲ ثيدحلا ]

 ME اا تیقآ زيزعلا دان دح شایع نب : , ركب ابأ حمس ىلع | شرم - 04

 « رامج ىلع ًابهاذ هنع "هللا ىضر ان تی برف و فم ىلإ ”تجرخ » لاق زيزعلا دبع نع ركب وب أ اننا لح

 « لصف كؤارصأ یلصب ثيج نا .: لاقف ؟ پل ويلا اذه كم بلا را تلق
 نوكسو وا حتفب ةبوزتلا ىمسو , ةجحلا ىذ نم نماثلا موي“ ىأ ( ةيورتلا موب ربظلا ضي نيأ باب ) هلوق

 ذإ نكت مل نكامالا كلت نال . ءاملا نم نوورتيو مہلبإ امف نو ور اوناک مه ال ةمن الا فیفت و واولا مسکو ءارلا

 «تکم باتک یی ہک افلا یور دقو . ءالا لح نع اوتفتسا و ادج ترا نالا امأو « نويعالو رابآ اف كاذ

 « امشاخ أ ولعب ءاثبلا تیأراو « ةكم قو رطب ء 0 :زيع نب هللا دبع لاق : لاق دهام قيرط نم

 مدآ نأ ایم: ةذاش ىرخأ لاوقآ ةورتلا هتيمست ىف لبقو . كلظ أدق سلا نأ لعاف : ةناوو قو . ذلرذح نفع

 نآ ابو . یورتز ارکفتم حبصاف هبا ذي هنأ كلمل ىف یأر مهاربإ نأ امو. اب غمتجاو ةاوح هيف یأر

 امذوذش هجوو . جا کک ملعب مامالا نأ امنمو . حملا كانم ميهاربإ هيف یزآ مالنلا هيلع ليربج

 نم-ناکلآ ثا اذ: نم وأ «واولا دندشتب یو رتلا موي ناكل ىاثلا وأ < ةرلا مون ناكل لوالا نم ناكول هنأ

 نتا نه قرزالا قعإو + قغجلا وه( دم نب هللا دبع ىتثدح) هو ٠ ةياورلا نم ناكدل عبارلا نم وأ « ایر

 نع قرزالا یعس] ثاددح نم برغتس حابب : : ةجرخأ نأ دعب یدمرلا لاق :. یر *ل وه نايفشو فوم

 « زيزعلا دبع نع شامع نب زكب ىبأ قيرظإ ىراخبلا هدر ةتكنلا هدم نأ نظأو- هادرفت قا نأ ینمب ۰ ىروُثلا
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 عقوام ابنم : دهاوش هل اندج و دقو « قحعا قيرطل ةبوق ةعب اتم اکل هضونم اک ابق رصق ناک نو ركب ىبأ ةياورو

 لوسر بكرو « جیب اولهأف ىنم ىلإ اوهجوت ةيورقلا موي ناک الف » لسم دنع جا ةفص ىف لب وطلا رباج ثيدح ىف
 نم ماحلاو دحأو ىذمرتلاو دواد وبأ یورو. ثيدحلا «رجفلاو ءاشملاو برشا او رصعلاو ربظلا اب لصف ی هنا

 ىلصي نأ -عاطتسا اذإ بحي ناک هنأ رع نبأ نع هلو « تاواص سمخ ىنمب ل ینلا لص لات سابع نبا ثيدح

 هنع عفاف نع « ًأطوملا » ىف رع نبأ ثيدحو « ىنمي رهظلا لص لب هللا لوسد نأ كلذو « ةيوْرثلا موي ىنمب رهظلا
 مامإلا ىلصي نأ جحلا ةنس نم » لاق یبزلا نب هللا دبع نع دمع نی مساقلا قبرط نم رک ام لاو ةّيزَخ نبالو « افوقوم

 هيلع مالكلا فأي ءافلا نوكسو نونلا حتفب ( رفثلا مو ) هلوق ۰ « ةقرع ىلا نودغي مث ین رجفلاد اهدعب امو ربظلا

 « ىنيدملا نبا هنأ ىل رهظي ىنلاو « تابا ورلا نم ءىش ىف ابوسنم هدأ مل ( ىلع انثدح ) هلوق . جملا باوبأ رخاوأ ىف

 ركب ىبأ نيب ثيدحتلاب ابف هحصرصتل ىلع قيرط مدق األ و « نابآ نب ليعامسإ ظفل لع ثيدحلا ىئدلا قاس دقو

 . ¢ ايكارو ییمشکلا ةيارر ىف ( !,ءاذ اسفآ تيقلف ) هلوق 5 عیفد نبا وهو ز زعلا دمعو شارع نا وهو

 هل نيب نایفس ةياور ىف هنأ كلذو نايفس ةياور هضوب راصتخا هيف اذه ( لصف كزارمأ لصب ثيح رفا ) هلوق

 ىلا بسنيف كلذ ىلع صرحي نأ هيلع ىشخ مث . مدقت اک ىنم وهو ةي نا موی طلا ىنلا هيف لص ینلا ناکساا
 اوناككاذ ذإ ءارمألا نأب راهش هيفو . نوله ترح ءارمالا عمم لص هل ل ةف ةداما عم 2ال-ا هتوفت وأ ةفل غلا

 « لضفأ عابتالا ناك نإ و زئاج هنولعفي ىذلا نأ ىلا سفأ راشأف نيعم ناكمب موي“ كلذ روظلا ةالص ىلع نوبظاوي ال

 دبع ةياور نم ىليءامجإلا هاورف مهو هند قرطلا ضعب ىف عق . عوف ىلا ردقلا نع شايع نب ركب دآ ةب ور تلخ الو
 : لیعاعالا لاق  كاما ىلصي ثرح لص : نق ؟ مولا اذد ىبلتلا ينلا ىلص نبا و ظااب هد ناني نب ديلا

 ماللا خسانلا عمبشأف تاياورلا نم امريغك ألا ةفيمب « لص ه تناك وكي نأ لمتحيو : تلق . طلغ « لص د هلوق
 ركب ىلأ ةياور رخآ نم لف ظفل فذك همج ىف ىديجلا برغأو . مالا حتفي یرارلا اه _ةف ءا امدعپ بتكف

 ليعامسالا قلطأ ىذلا هنيعب اذهف كلذك سيل و « ءار ا ىلصي يح للص هنأ ريخأ اسذأ نأ هرهاظ راس شايع نبا

 . شايع نب ركب وبأ هدوحي لو ثيدحلا اذه ناين نع قع دوج : « فارطالا » ىف دوعسم وبأ لات و . طلغ هنأ

 هب ق#] درفتل هحیحضت ىف فقوتی نم عفد هب دارأ هنأ ر هی رخت ىف ىراخبلا رذع تمدق دقو « اق اک وهو : تلق
 یهو قحسإ نع ةأورلا راس اهيل هعباتي مل ةظفل ةدايز بابلا اذه ىف دم نب هللا دبع ةياور ىف عق .و . نايفس نع
 ىسوم ىبأ نع جحا ةفص رخاوأ ىف ىئأيسف « ريغ ءركذي مل ء رصعلا » ظفل ناف ؟ « رمدعلاو ربظلا لص ر.أ » هلوق

 ١ هسفن قم] نع هدنسم ىف دحأ هجرخأو « ىسوم ىلأ نع ةع زخ نا هجرخأ اذگ و < فص ا دنع یا نب دم

 « ريذو نب دو عسينم نب دحآ نع یذمرتلاو هاربا نب دحأ نع دراد وبأو . برح نب ںیھڑ نع سم هجرخأو

 ۰ دحأ نب دمو لینح نب دحأ نع یرادلا و . مالس نب در نب نمح لا دبعو ةيلع نب لوءاعإ نب دمع نع ىناسفلاو

 نع هدئاوف ىف هيومسو < ززو نب دم نع « قنا دق دوراجلا ناو ؛ ليز نب نادعس نع هحصص ىف ةنأوع وبأو

 دبعو برح ن ريهذو لمعءامسالا داز ۰ رادئب قيرط نم ليعا#“الاو رذنملا نا هجرخأو « رادنب راشب نب دمج

 هتيادد ىف مهنم دحآ لقي مو« قرزالا قحسإ نع  اسفن رع انثأ هو - مهلك عینم نب دحأو نایب نب ديحلا
 هذه ىف روكذم رصملا نأب بقعت و « ىفنلا ىف رصملا ركذ إو هو انه رصملا كو نأ ىدوادلا ىعدأو « « ريمعلاو »
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 حبص ىلا كلذ دعب امو رصعلاد ربظلا لص هنأب ملسم دنع راج ثیدح ىف غرصتلا مدقت دقو , نيعضوملا ىف ةباورلا

 هللاو هباحصأ ةيقب نود تل نع اهركذب درفت دم نب هللا دبع نأ الإ ةحيحص سالا سفن ىف ةدابزلاف « ىن ةقرع موي

 سنآ ريغ نع هلو , دحاولا ثيدحلا اذه الإ نيحيحصلا ىف سفأ نع عسيف نب ديزملا دبعل سيل : ( ليكن ) . طآ
۰ 

 جملا لانعأ ءاضقنا دعب ىنم نم عوجرلا رةنلاب دارملاو « حبصلا دعب فاط نم باب د ىف اهضعپ مدقت ثيداحأ

 لوق وهو ىن ةيورتلا موي رهظلا جالا ىلصي نأ ةئسلا نأ ثيدحلا ىفو . هناكم ىف ىس اک بصحلا حطبألاب دارملاو

ىلص ريب زلا نا تيأر : لاق راد نب ورع نع هعماج ىف ىروثلا یورو / روا
 دقو . 03 ةيورتلا موي ربظلا 

 ْ ین اپلصی نأ ةئسلا نأ هنع مساقلا ةباور تمدقت ٠ ىودو ء ذاوجلا نابل وأ ةدورضل هنع وربع هلقن ام لمف هلعلف

ريلف سمشلا تغاز اذا » لاق سابع نب | قیرط نم رذنملا نا
 نا : ریزلا نبا ثيدح ىف رذنملا نبا لاق « ىنم ىلا ح

 ظفحأ الو : لات , راصمالا ءایلع هب لاو « یک حبسلاو ءاگعلاو برغلا و رصعلاو ریظلا مامالا لصب نأ ةئسلا نم

 نم جرخن مل اين ةعئاع نع ىور مث . اًئيش عساتلا ةليل ىنم نع فلخت نم ىلع بجرآ هنأ معلا لهأ نم دحأ نع
 نسحلا نأ الإ . حابم تقو لک ىف ىنم ىلا جورالاو : رذنملا نبا لاق , هثلث بهذد ليللا لخد ىح ةيورثاا موي ةكم

 م ةمانالا هرکو « كلام ههركو ۰ نیموب وأ مویب ةيورا موي لبق ىنم ىلا جاحلا مدقتي نأ ساب ال : الو ءاطعو

 ىلا ةداشإلا اضيأ ثيدحلا یفو . جرم نأ لبق المي نأ هيلمف ةمجلا تقو هکردآ نإ الإ یسم تح ةيورتلا موب

 ةعاملا ةفلافع نع زارتحالاو ؛ مالا ىلوأ ةغباتم

 - بالا تیسا
 ديبع یر: لاق امش نبا نع نوي ىئربخأ به نا انت ادح رذنلا نب 'مهاربإ شرم - ۰

 72 8 - 8 502 a و. ۲۱ و مه

 نم ًاردص نایعو ”رمعو ركب وبأو نيتك ز یک هيي هللا لوسر للص » لاق هيبأ نع رج نب هللا دبع نب هلا

 « تنالخ

را بهو نارا نع "یادم انا ىلأ نع ةيعش امدح "مدآ اش هرس 5
 هنع ا یطر * یا 

 ۳ 2 ٠ ےل 4
 « نيتمك ر "ینع او طق انک ام رنک أ نو - قلع یا انب ىلص » لاق

 نع دز نب نهرا دبع نع میهاربا نع شهلا نع نايفس اند بتم نب ةصببق شر - ۷

 عمو « نیتنکر هنع هللا یضر ركب یبا عمو « نیک اط ”وبلا حم تل » لاق ه ا یضر ادب
 .A ۳ ۳1 گور 7 51 ۳ هو 26 و 0 70

 « ناتلبقتم ناتمك َر_مبرأ نم یلفح تيلايف « قارطلا کب تفرش م « نیتکر هنع هللا ىضر

 ىف ةالصلا رصق باوبأ ىف كلذ ىف كحبلا مدقت دقو ؟ ال مأ ةيعابرلا رصقب له ىأ ( ین ةالصلا باب ) هلوق

عب ىف راغ نکل ؛ ةثالثلا بابلا ثيداحأ اف دروأو « ةجرتلا هذه ريظن ىلع مالكلا
 ثيدح دروأ هاف : اهديناسأ ض

ع هقا ديبع هدلو قب رط نم انهو < هلع عفان قبرط نم كانه رع نا
 ىف داذ ( هتفالخ نم اردص ناثعو ) هلوق . هن

نمو دلولا ىنأ نع كانم 2 راح فس دج دروآو ۰ اهم مث هةدوکذ لا عفان ةياور
 كثيدحو ؛ ةيعش نع امهالكمدآ نع ا
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 عبدأ نم یظح تيلف ) .هلوق شعالا نع اهالک نايفس ةياور ند انهو دحاولا د ةياور نم كاته دومسم نا

 . هدقتعي ام یبخآز « هفالخل ةهارك نامثع حبت و اهلعاف عیرالا "یزجم ال نأ دومدم-نا یثخ : یدوادلا لاق ( ناتمکر
 لبيس ىلع كلذ لاق هنأ رهظی یذلاو . یبتنا ناتمكرلا لبقت اک لبقت اهتيلف اهفلکت اعبرأ لص ول هنأ ديرب : هزيغ لاقو
 ابلصي یا عبدألا نم هنم لبقي نأ ىنمتف « ال مأ هتالص هللا لبقب لهو بيغلا ىلع“ هعالطا:مدعل هللا ىلا ضيرفتلا
 عمو « امینم دب ال ناتمكرلاو مام لاو رصقلا نيب یخ هدنع رفاسلا نأب شی وهو « دئازلا لبقي مل ولو ناتمکر
 سرم نيتمكر ىنم لبق هللا تيل و « نامل ةعباتم متأ امن : لاق هنأ هلصاخ « ءىش هنم لبقي ال نأ فاخي ناكف كلذ
 دجلا هللو ین نامع مام ] ف ببسلا ىلعو رصقلا باوبأ ىف ثيداخألا هذه دئاوف ةيقب ىلع مالک مدقت دقو . عبدألا

 ةفرع موب موص اپ 6
 لضفلا مآ لوم رب تعم لاق لاس امدح یره زا نع نايفس اد هللا دبع نم لع اشو - ۸

 7 6 هكر يشف با رشب وا وبلا ىلا تدب « كو بلا موص ىف فرع موب سال "كش » لضفلا ما نع
 [ 01۳ ¢ ۲۸ 0۰ ۱۸۸ ۱: ىف هفارطأ ب ۱۰۰۸ ثيدحلا ]

 مایصلا باتک ی هيلع مالكلا ىتأيسو « لضفلا مآ ثيدح هيف دروأ « ةفرعب ىنعي ( ةفرع موب موص باب ) هلوق
 ءاوس ةجرتلا هذه ريظنب هل مجرتو « ىلاعت هللا ءاش نإ ینوتسم

 فعلا نم نم اد اذإ رییکشاو ةيبللا صاب - 0

 كلام نب سنآ لأس هنأ قلا ركب ىنأ نب دم نع كلام انريخأ فسوي "نب هلا دبع شرو - ۹
 لب ناك : لاق ؟ لك نا لوسر عم مويلا اذه ىف نومنصت مک "نیک فر ىلإ نم نم ٍنايداغ امو -

 « هيلع رکن الف رکا انم کو « هيلع "رکن الف ها اتم
 نم ىلع درلا ةجرتلا هذچ هضرغو « امهتيعورشم ىأ ( ةفرع ىلا ىنم نم ادغ اذإ ريبكشلاو ةيبلتلا باب ) هلوق

 نع ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ اباب رشع ةعبرآ دعب هيف ثحبلا ىف أيسو ؛ ةفرع ىلا حار اذإ ةيبلتلا مرحلا عطقي : لاق
 حيحصلا ىف روكذملا دمحل سيلو « دمت ىثدح » كلام نع رخآ هجو نم نيديعلا ىف مدسقت ( ققثلا ركب ىلأ نب دمع
 . سم هجرخآ ربع نب هللا دبع هتیاور ىلع اسنأ قفاو دقو « دحاولا ثيدحلا اذه ريغ هريغ الو سنأ نع
 نب ىسوم قيرط نم لسلو « ركذلا نم ىأ ( نوعنصت متلك فیک) هلوق ٠ ةودغ نابهاذ ىأ ( نايداغ امو ) ِهْلوق
 مضي ( هيلع رک الف ) هلوق ۰ « مويلا اذه ىف ةيبلتلا ف لوق ام : ةفرع ةادغ سفال تلق » ركب بأ نس دمع نع ةبقع
 هيلا داملا ريع نبا ثيدح ىفو « هبحاص ىلع اندحأ بيعي ال » ةبقع نإ ىسوم ةياور ىف ۰ لوهجنلل ءانبلا ىلج هلوأ
 ىلا ىثم نم ملي هللا لوسد عم انودغ > هيأ نع رع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ةلس ىلأ نب هللا دبع قي زط نم
 ابحي - هللا ديبل ىنعي - هل تلقف - ةباس ی نإ هللا دبع ىنعي - لاق » هل ةياود فو ؛ ركملا اننو ىلملا انم « تافرع
 « لضفألا ىلع فوقولا كلذب ةلس ىبأ.نب هللا دبع دارأو « عنصي لب هللا لوسد ثيأو اذام هولأشت م فيك کل
 ره عمي ناک ام فرعي نأ:داراف « كلذ لع هم هفت نم ةيبذتلاو رییکشاا نيب ريبختلا ىلع لدي. ثيديلما.نآل



 ۵1 ۱4۰۲ ثيدحلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نایب دومسم نبا ثيدح نم ىنأ سو ‹ نيرمآلا نم لضفآلا فرمیا

 ةفرع موي حاوتزاب ریجتلا بيسساب - ۷
 ىلا كلا دبع بتک » لاق_ملاس نع بابش نبا نع كلام ان رخ فسوب ن هلا دبع ازم - ۰

 « ٌسمشلا تااز َنيح ةفرع موي هعم انأو هنع "لا یضر رع نا ءاغ . جلا ىف رع با فان ال نآ جا

 نإ حاولا : لاف ؟ ناحرا دبع اب ای تل ام : لاقف ةرتصُم ةفحلم هيلعو جرف « اب ٍقدارش دنع حاصف
 یتح "لف . جارخآ مث یمأر ىلع ضیفآ ىتح یراق : : لاق . من : : لاق ؟ ةعاسلا هذه : لاق . ةكسلا دیرت تفك

 هرات لی . فوقولا لّجعو طلا رصف ةّنسلا دیرت تنك نإ * تافف « أ نیو یی اف« جاجحلا چرخ

 « قدم: لاق هللا دبع كلذ ىأر اف« هللا دبع ىلإ

 [ ۱۹۱۴ « ۱۹۹۲ : ىف هافرط - ۱۱۲۰ ثيدحلا ]

 لص نيح لي هللا لوسد ادغ » اضيأ ربع نبا ثيدحل « ةرمأ نم ىأ ( ةفرع موي حاورلاب ريجبنلا باب ) هلوق .

 دنع ناك ذإ ىتح - ةفرعب هيف لزب ىذلا مامالا لزم وهو - ةر " لزف ةفرع ىأ ىتح . ةفرع موي ةعيبص ىف حصا

 دحأ هجرخأ « فقوف حار م , سانلا بطخ م « رصعلاو ربظلا نيب عمجل ارجبم يلب هللا لوسر حاد ربظا ةالص

 لب ههجوت نأ لسم دنع ليوطلا رباج ثيدح ىف نکل < اب حبصلا لص نيح ىنم نم هجوت هنأ هرهاظو « دواد وبأو
 تلحرف ىوصقلاب سمآ سمشلا تغاذ اذإ ىتج و رم ب هل كيرا »هظفاو نمسا حوا دعب ناکام

 فرط و مرح لا فرط نيب مرحلا جراخ تافرع برقب عضوم مملا:رسكو نونلا حتفب ةرم و« ؛ ىهتا «یداولا نطب یا
 ( جاجحلا یا ) هلوق ٠ ناوم نبا ىنعي ( كالا دبع بتک ) هلوق ٠ ربع نب ام اه اس نع هو :تافرع

 ماكحأ ىف ىأ (جحلا ىف ) هلوق ٠ باب ذسءب انيبم یت ایس اک ںیہزلا نبا لاتق ىلا هلسرأ نيح ققثلا فسري نبا ینعی
 ' لوخد نم هركسعو جاجحلا نک< مل نيبزلا نبا ناکو « جحلا ىمأ ىف كلام نع:بهشأ قيزط نم ىناسنللو « جحلا
 دبع ةباور ىف عقوو « ملاس وه لئاقلا ( هعم انأو امهنع هللا ضر غ نبا.ءاخ) هلوق . فاوطلا لبق فقوف كم

 امباص ذئموي تنکو : باهش نبا لاق » هتياور قو « اممم اأو لاسو وه بکرف » یرهزلا نع زمعم نع قازرلا

 نبا رب ۸ باهش ناو « مو یه : : نيعم نب ىح لاقف هذه رمعم ةياور ىف ظافم لا فلتخاو « ةدش را نم تيفلف

 ةياور وحن باهش نبا نع ىرمعلا نع ىور بهو نبا نال رمعم ةياور عفدأ تسل ىلهنلا لاقو « هنم عقب الو ربع

 ناورمو : لمالا لاق « لت انأو ناورم ىلا تدفو » لاق بابش نبا نع سنوب نع دلاخ نب ةسبنع یورو « رمخه

 ‹ مو اضيأ هذه ةسبنع ةباور نا : هريغ لاقو . ىهتنا نيعبسو ثالث ةنس تناك ةصقلا هذهو « نيتسو سمخ ةئسس تام
 مهنع هل تسيل نم ةباحصلا ةلج كردال ناوم ىلع دفو ىرهزلا ناك ولو « كلما دبع ىلع تدفو ىزهزلا لاق امإو

 ةصقلا هذه ىف رمع نبا:نيبو هنیب - یرهزلا ثيدح ىف عجرملا امهلاو ب لیقعو كلام لخدأ دقو . ةطساوپ الإ ةياود
 اذه نه هجولا اذه نم لیعاالا داز « هتميخ ىأ ( جاجحلا قدارس دنع حاصف ) هلوق . دمتعلا وه اذف الاس

 شل تک نانا یا ملا رسكب ( ةفحلم هيلعد ) هلوق ٠ ينعقلا ةياور نم باب دعب ىتأي هلثمو . جاجحلا يأ
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 . حز وأ لج يأ بصنلاب « حاورلا » هلوقو « رمع نبا ةينك يه « نمحرلا دبع ابأ اب » هلوقو . رفصعلاب غوبصملا
 ةزسملاب ( فرظنأف ) هلوق ۰ « ةنسلا بيصت نأ ديرت تنكنا ٠ بهو نا ةباور ىف ( ةنسلا ديرت تنک نا ) هلوق
 اک رع نبا ىنعي ( لزفف ) هلوق . یارظتنا ىأ ءاظلا مضو لصو فلأب ىنيمشكللو ‹ فرخأ ىأ ةمجعملا ءاظلا رکو
 ىف مدنع لخدم ثيدحلا اذه : ربلا دبع نبا لاق . ةرودكم ةلمهمو ةلوصوم فلأب (رصقاف) هلوق . نيباب دعب هب حرص

 ةلأسم یهو : تلق . نيرمعلا ةنسك ابحاص ىلا فضت ملام تقلطأ اذإ ب هقا لوسر ةنس ةنسلاب دارملا نال دنسلا
 هوقو <« مسمر یراخیلا ةقيرط یهو ٠ را دبع نا لاق ام ىلع مدوپمجو ١ لوصالاو ثيدحلا لهأ دنع فالخ

 دعب ىنأيسو ؟ «هتنس الإ كلذ ىف نوعبني لهو : لاقف ؟ لِي هللا لور كلذ لمفأ » هل لاق ذإ باهش نبال ملاس لوق
 ةاورلا رک أ نال طلغ ىدنع وهو « ٍبهشأو ىنعقلا ءاور اذك : بلا دبع نبا لاق ( فوقولا لجو ) هلوق . باب
 : تلق ٠ ةالصلا ليجعت مزاتسي فوقولا ليجعت نال ۰ هجو اهل ىنعقلا ةياورو لاق « ةالصلا لجو  اولاق كلام نع
 ءاذكه هوور ةثالث ءالؤبف « یاسنلا دنع اهلا راشأ ىلا بهشأ ةياورو « ىرت اک ف سوي ن هللا دبع ىنعقلا قفا و دق
 « فوقولا ليجعت ذئنيح ةالصلا ليجعتب ضرفلا نال مزاللاب هرکذ هنأكو <« كلام نم هيف فالتخالا نأ رهاظلاف
 ململا لهأو «هرظتناف « ىن رظنأ هللا دبعل جاجحلا لوقل ةفرعب فوقولل لسغلا ثيدحلا اذه فو : لاطب نبا لاق
 ىف كلام ىود من ۰ ةرورض نع هلاستغا نأ ىلع هلم هرظتنا امن رمع نبا نوكي نأ لمتحو . ىبتنا هنوبحتسي
 « مرحلا رفصعلا زاجأ نمل ةجح هيف : ىواحطلا لاقو «ةفرع ةيشع هفوقول لتفی ناك رمع نبا نأ عفان نع « أطوملا »
 او « رفصعملا قتی ىتح هريغو ءامدلا كفس نم الا ركشملا قتی نكي مل جاجحلا نأب ةيشاحلا ىف رينا نبا هبقعتو
 نال رظن هيفو . اصخلم ىهتنا جاجحلاب نودتقي ال سانلا نآب هبلعلو « یہا هيف عجني ال هنأب هملعل زمع نبا هبني م
 ىلع مالكلا مدقت دقو « زاوجلا داقتعا ىف سانلا كسمتي هراكبن] مدعبف « رنع نبا راکذ] مدعي وه اع] جاجتحالا

 بحاص نأب اضيأ رينملا نبا هبقعتو « لضفالا ىلع نردالا ريمأت زاوج هيف : باپلا لاقو . هباب ىف رفصعملا ةلأسم
 نم ادارف كلذل عاطأ امناف رع نبا امأو « جاجحلا ريمأت ىف اس الو ةجحب سیلو , كلملا دبع وه كلذ ىف یمالا
 - هیفو ۰ مهيأ ىلا ريصيو ملا لهأ لوقب نيدلا ىف لمعي ريمآلا نأو « ءافلحلا ىلا جا ةماقإ نأ هيفو.: لاق . ةنتفلا
 ءادتباو « هریغو ناطلسلا دنع هبلعم ةرضح ذيملتلا یوتف هيفو . كاذ ىف میلع ةصيقن ال هئأو نيطالسلا ءايلعلا ةلخادم
 ناف « كلذ ىف هل كلملا دبع ةلأسمل كلذب أدتبا ام ربع نبا نأب رينا نا هبقعتو . هنع.لأسي نأ لبق یوتفلاب ملاعلا
 . ظني جاجحلا لمجد ماس لوقل رظنلاو ةراشإلاب مهفلا هيفو :.لاق « جاجحلا ىلا بتک اك كاذب هيلا بتک هنأ رهاظلا
 .ملاس هبةنيخأ اه عامس ىلا جاجحلا فوشت] ملعلا ىف ولعلا بلط هيفو . ىا « قدص : لاق كلذ ىأر ايلف « نا دبع ىلا

 ةفيفخلا ةدسفلا لاتحا هيفو . سالا ةعفنمل نا رجافلا ملعت هيفو . رمح نبا كلذ ركنب و ء رمع نبا هيبأ نم
 غافتنال ملعلا رش ىلع صرحلا هيفو . همیلعت و جاجحلا يلا ربع نبا ىضم نم كلذ ذخؤي ةريبكلا ةخلصلا ليضحتل
 ربظلا نيب عمجل سمشلا لوزت نيح ةفرعب ئذلا دجسلا ىلا هجوتلا نأ و « قسافاا فلخ ةالصلا ةع هيفو.. هب سانا
 . هوحنو لسفلاك ةالصلا تاقلعتم نم ءرملا هب لدتشی ام ردقب رخأتلا رضي الو « ةنس رهظلا تقو لوأ ف رضعلاو

 هيلي یذلا ىف هيف ام ةيقب نیس
 فب ةاادلا ىلع فرقولا بيس - ۸



 0۱۳ ۱۹۱۱-۱۹۹۲ فیض

 نع » سابعلا ن هللا دبع یلوم ريع نع رضا ىبأ نع كلام نع ةباسم نا دبع ششم - ۱

 لاقو « مناص لع پا لاقف : شط ىبلا م وص یف فر موی اهدنع | وفاتخا اسان نأ ثراحلا رتب لضفلا ما

 ۰ ی اعم رس ی و 4 4

 6 هر د ریعب ىلع فاو وهو نبأ حابب هيلا ترا ماصب سيل ممعمب

 ملضن دقو , اهب ةفرع موب إب هرطف ىف لضفا مأ ثيدح هيف دروآ ( ةفرعب ةبادلا ىلع فوقولا باب ) هلق

 هنم حرصأو « هريعب ىلع فقاو وهو » هيف هلوق هنم ةجاحلا عضومو « مايصلا باتک ىف هيلع مالكلا نیو ۰ ايورق

 ىف للعلا لهأ فاتخاو « سمشلا تب رغ ىح افقاو لذي ملف فقوملا ىلا بکر مث » هيفف سم دنع ليوطلا رباج ثيدح

 نمو « انکار فقو إب هنوکل بوکرا لضفألا نأ ىلا روهجلا بهذف ؟ ةفرعب هکرت وأ بوکرلا : لضفأ امچآ

 بهذو « رطفلا ىف هلثم اوركذ اک ذئنيح بولطلا عرضتلاو ءاعدلا ىف داهتجالا ىلع انوع بوکرلا ىف ناف رظنلا ثمح

 لدتساو « ءاوس امجنآ لوق یعفاشلا نعو « هنم ملعتلا ىلا سانلا جاتحي نع صتخب بوکرلا بابحتسا نأ ىلا نورخآ

 ةفرعب نيتالصلا نيب عملا بسا - مو
 امهنيب عج مامإلا مم ةالصلا "اف اذإ اهنع لا ىر مع را ناکو

 ماع - "فسوی نب جاجملا نأ اس ىنربخأ لاف باهش نبا نع ليقع ىنثدح تیا لاقو ۲

 لاقف ؟ ةفرع موي فقولل ىف متصل فيك : هنع لا ىضر هللا دبع لأس  امهنع ها ”ىضر ريبزلا نباب لزق

 نوممجک اوناك مهنإ « قّدص : رمع “نب هللا دبع لاقف . ةف رع موي ةالصااب *رحهف لا دير تنک نإ : كلاس

 تاب نوعبني لهو : ملاس لاف ؟ كو هنا ةلوسر تلاذ لأ :لاسل تقف . ةنسلا ىف رصتلاو ريظلا نيب

 « ؟ هتنس الإ

 صتخم روكذملا عملا كلذ نأ ىلا روم ا بهذ دقو < كلذ كح نيبي مل ( ةفرعب نیتالصاا نيب عمجا باب ) هلوق

 لكل زوجيف كسنلا عمج ةفرعب حما نأ ةيعفاشلل هجو وهو ىعاذوألاو كلام .رعو «.هطرشب ارفاسم نوكي نم

 مامالا نآ جحلا ةئس نم نإ : لوقي ريبزلا نبأ تعم » دم نب مساقلا نع حیحح دانساب رذنملا تا یورو < دحأ

 نمبف فلتخاو؛ اعيمج رصعلاو ربظلا للصف لزت هتبطخ نم غرف اذاف « ساناا بطخرف بطخ سمشلا ثلاز اذإ حدر

 مامه نع یضوحا انثدح د لاق هل كسانلا ف یبرحلا مهاربا هلصو ( حلا رمع نبا ناکو ) هلوق . فیس اک ہدحو یلص

 اذه نم رذنملا نبا هجرخأو : هلثم عفان نعداور ىبأ نب نيزعلا دبع نع هنع ىدعلا ديلولا نب هلا دبع ةياور هعماج

 مامإلا عم لص نم حا صتخع : اولاقف ةفينح وأو ىروثلاو ىعخنلا كلذ ىف مهفلاخو « روهجا لاق اذب.و ‹ هجرلآ

 عمج ثيدح ىور دقو ؛ اذه رع نإ! عمينص مل ةلدآلا ىرقأ نمو ؛ ىواحطلاو ءابحاص كلذ ىف ةفينح ايأ فلاغو

 مدءاوق نمو . مامالاپ صتخم ال عمجا نأ فرع هنأ ىلع لدق هدحو عمجب كلذ عم ناكو نينالصلا نيب يلب ىنلا

 یرابلا حق + ۳ جاو لس م
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 اذهو « انه اذه لاقي نأ ىخبنيف هب نظل انيسحت حج رأ هفل انا TTT فلاع اذا ىبادصلا نأ
 قيرطلا ىف اهالص واف ءاشملا ىلا اهريخأت بحي دمعو رفزو ةفينح ىبأ دنعف برغلا ةالص امأو ‹ ةفرعب ةالصلا ىف
 ىلص نم ديعب ةنودما نعو ‹ رجالا قفشلا برغم دعب نکل ابلصف رذع هتبادب وآ هب نمل زوجي كلام نعو « داعأ

 ءاج نإ : بهشأ نعو « ءاشعلا دیعیف قفشلا بيغم دعب ءاشملا نی اي عج نم اذكر امج أي نأ لبق برغل
 اريخأت وأ اهيدقت عج ول : ملا لهأ روهمجو و اولا نبا لاق و . عمج قغشلا لبق اعمج
 وأ كسنلل ةفلدرميو ةفرعب عملا نأ ىلع ىنبم مهفالتخاو . ةنسلا تتافو أرجأ درفأ وأ از نأ دعب وأ عج لبق
 لأس ) هلق . ثيللا نع اعيمج ملاص ىبأو ريكب نب ىح قيرط نم لیعاعالا هلصو ( حلا ثيللا لاقو ) هلوق ۰ رفسا
 نيب نوعمجب اوناك مبنا ) هلوق ٠ را ةدش یهو ةرجاملاب لص ىأ ( ةالصلاب رجبف ) هلوق ٠ رع نا ىنعي ( هللا دبع

 ماس هدلو لوق نم مهف رمع نبا نأكو , أَي ىنلا ةنس ىأ نونلا ديدشتو ةلمهملا عضب ( ( ةدسا ىف رصعلاو ربظلا

 لاح وه «ةئسلا ىف ه هلوق : ییطلا لاقو . هداو مالک قباطف كلذب باجأف اعم رصعلاو ربظلا ىأ « ةالصلاب رجبف ذ

 هلرقو « باهش نبا وه لئاقلا ( ملال تلقف ) هلوق . جاجحلاب اضيرعت هلاق « ةنسلا ىف نيلغوتم ىأ نوعمجي لعاف نم
 نم رثكالل اذك ةلمهم اهدعب ةدحوملا رسكو ةانثملا د.دشتب « كاذپ نومینپ لهو » هلوقو ؛ ماهفتسا ةزمهب « لمفأ »

 نوبلطي ال ىأ ءاغتبالا نم ةمجعم نيغ اهدعب ةانثملا حتفو ةدحوملا نوكسب « كلذ ىف نوغتبي » ىنيمشكللو « عابنالا

 سس ا ل و

 رعب ةبطحلا رصق باپ - هل
 كلا دبع نا » هللا دبع نب 1 4 نبا نع "كلام انربخآ ةملسم نب هللا دبع شرم - ۳

 ل ضر رم هر کف لا نرم ب وا ما نآ جاجحلا ىلا بتک ناو "نبا

 رع "نا لاقف ؛ هيلا ج جرف ؟ اذه نبأ : هطاطسف دنع حاصف - ات

 ۳ ضرما ءام 'لعضيفأ ین : : لاق . من : لاق ؟ نالا : لاقف . حاولا

 نبا لاقف . فوق وا لجعو ةيطحلا رس اف مریلا هسا بيصت نأ درت "تنک نإ : تلقف « ىبأ نيبو یی زاسف
 ت

 « قدص "رم

 مويلا ةئسلا ديرت تشک نا د لاس لوق هيفو ابی رق ىضاملا رمع نبا ثودح هيف دروأ (ةفرعب ةبطخلا رصق باب) هلوق
 جرخأ دقو « ثودحلا ظفلل اعابتا ةفرعب ةبطخلا رصق فنصملا ديقو « فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « ةبطلا رصقاف
 مامالا نأ نويقارعاا انباعصأ قلطأ :نيثلا نبا لاق « ةعجلا ىف هجرخأ راعل ثيدح ءانثأ ىف ةبطخلا راصتقاب سالا لسم
 سیل هلأ ىنعم ىلع نييقارعلا لوق لمحيو « دزوپمبا لوق وهو بطخم ةبزاغملاو نویندلا لاقو « ةفرع موي بطخم ال
 امف رهجي امل بطخي ةالص لك: كلام لوق سم هوذخأ مهن أكو « ةعجلا ةيط ةالصلاب قلعت ةيطخلا نه هب لأي ال
 ملعتلل كلت ام : لاقف < ۳ ربحي الو ابف بطخي ةفرعف : هل ليقف ٠ ةءارقلا

 فقولا ىلا لیجمتلا ساب
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  الصأ رذ ىبأ ةياور نم طقسو < ثددح ريغب ةمجرتلا ءذه شک ال اذک ( فقولا ىلا لیجعتلا باب ) هلوق

 وهو لاس نع هاور ىذلا ىنعي - باهش نا نع كلام ثيدح بابلا ىف لخدي د هظفل ام انه ىناغصلا ةخسف ىف عقوو

 ادن هلك ر ركن نوكيال ايدو ینس « داعم ريغ هيف لخدأ نأ ديرأ یکلو - اذه لبق ىذلا بابلا ف روکذلا

 امن] ثيداحألا دارکت نم هيف عقو ام لک نأ ىلع لمحیف ؛ رركي ال نأ هدصق لصأ نأ یضتقب وهو : تلق . انتمو

 هب هائدح نيخيش نع نیعضولا ىف نيدحلا جرخأ ول هنأ ىتح نا ین امإو دنسلا ىف انإ ةرياغم كانه نوكي ثبح وه

 « ايش نالا نم رصتخا نکل دحاو دنسب نيعضوم ىف هجرخأ ول اذکو « ارركم الو اداعم هدنع نوكي ال كلام نع

 باتکلا لوط عم ةريسي عضاوم ىف الإ اهفلاخي مل قيرطلا هذهو « اقلعم عضوم قو الوصوم عضوم ىف هددوأ وأ
 هللا دبع وبأ لاق, ةمجرتلا E ل ىف ىأر هنأ یامزکلا لقنو . اديدش ادعب نيبابلا نيب ام دعب اذ

 . ارركم يأ « اداعم هيف لخدأ نأ ديرأ ال ى ىنكلو « باهش نا نع كلام ثيدح م بابلا اذه ىف داب : فنصملا یعب

 هنأ ىلع لدي اذهو « امهرکذ نيثللا نيقيرطلا ريغ كلام نع روکذلا ثيدحلل قيرط ذئنيح هرضحي ل هنأك : تلق

 حتفب یهف« م » قامركلا املقن ىتلا ةدايزلا هذه ىف هلوق امأو « هتمدق ايةينم وأ هدان-] ةدئافل الإ اثيدح ديعن ال

 ريغ حرص : تاق . اضيأ ىنعم نم بيرق اهانعمو ةيب رع ليقو ةيسراف اهنإ لبق : ىنامركلا لاق « ؛ ملا نوكسو ءاحلا
 لد دقو « اعطق ةيبرع یه الو ةيسرافب تسیل و دادغب لهأ الع حلطصا ةظفل ان اب دادغیب ةيبرعلا ءاماع نم دحاو

 طلا منه نم یا ملک یخ ةغللا ةمأأ ن نب رمز م ايزي ی خيل رانك حج

 0 | Cy فوق وا ساپ - ۱

 ا ن رج "نم دمت انث دح ورع ان دح نايفس ان دح هللا دبع ن هاشم - 4

 ا نب دمع مس ور ۶ نع نایفس انگدح د دسم اشو و . « . . . ىل ا ريمب بلطآ .تنک»

 اذه : تلتف « ةفرعب ااو ل بلا تيأرف « ةفرع موي بلا تبهذف <« یل .اریمب تالْضأ » لاق مطم نا

 «؟ انه اه هنأش اف ء سا نم هلل

 ”سانلا ناک» ةورع لاق ةورع نب ماشه نع رشم نب ل نت دح مرا ىبأ 'نب ةورف اشو - ۰

 ىلعمي « سانلا ىلع نویی سنا تناكو - تو امو نشير سلاو - شنا "الإ ةارع ةيلهاجلا ىف نوفوطب

 ,تييبلاب فاط سا وب م نف « اهنف فولت بابثلا ار مرا ىليمتو « ابن فوم بایت لجرا لجرا
 ها ضر ًةشئاع 7 ىلأ ىنربخأو : لاق . عمج نم نمل ا و تافرع نم سانلا غا ضيفي ناکو . انايرع

 اومْفَدَن مه م ن نم نوضیفب اوناک + لاق 4 اقا شفا ثیح نم اوضينأ 000 سجا ىف تازن دال هذه نأ

 [ 40۲۰: ىف هفرط - ۱۹۱۵ ثيدحلا ]

 لوألا : نیشدح كلذ ف فلصملا دروأو . امقوف رأ اهنود مف اهريغ نود يأ ( ةف رعب .فوقولا باب ) هلوق



 جملا باک - ۵ هلك

 , ةيئاثلا قيرطلا ىف رثكالل اذگ, ب تلاضأ ) هلق . رانید نبا وه ورعو ( ةنييع نبا وه نايفس انثدح ) هلوق

 هقيرط نمو هدنسم ىف یدیجلا ةيا ر ىف رع موي هبلطأ تبهذف ) هلق . ىلوالا ف اک ید یمہش کلا ةاود فو
 ناف ۰ تللضأب قلعتی ةفرع موي هلوقف اذهب لعف « ةفرعب هبلطآ تجرغ ةفرع موب ىل اريعب تلاضآ » معن وأ هجرخأ
 ىأيس ةلمهم اهدعب ملا نوكسو ةلمهملا مضب ( سا نم ) وق . اهب فقيل ال هريعب بلطيل ةفرع ىلا ءاج اع) اریج
 نایفس نع اعيمج ريع ىلأ نباو ةبيش ىلأ نب ناثع قیرط نم لیعاسالا ةباور ىف ( انه هنأش اف ) هلو . هريسفن

 هنأش اف » هلوق دعب نايفس نع ةييش ىنأ نب ركب ىبأو دقانلا وربع نع هتياور ىف لم دازو « مرحلا نم جرخ هل اف د
 نايفس لوق نم ىه لب كلذك سیل و ثيدحلا لصأ نم اهنأ موت ةدايزلا هذهو سا نم دعت شيرق تناكو : « انه
 یناکو « هنید ىلع ديدلا سحالاو نايفس لاق : انهه هنأش ام » هلوقب الصتم هظفل و ‹ هنع هدنسم ىف ىديجلا هنبب
 اوناکف کمرحب سانلا فختسا کم ح ريغ متمظع نإ کن مل لاقف ماوبتسا دق ناطيشلا ناکو « سما ىمسن شيرق

 سما نایفس لاق : مرحلا نم جر.“ هل اه هلرق دعب هيقيرط نم ىنيعامسالا دنع عقوو « مرحلا نم نوجرخم ال

 سانلا رئاس ناکو مرحلا نم جرخن ال هللا لهأ نحن نولوقیو مرحلا زواجتال تناکو سا ىمست تناكو <« اشيرق ىنعي

 « ريبج ثيدح ىنعم نتدابزلا نيتابب فرعو . یه ( سانلا ضافأ تح نم اوضيفأ مث ) هلوق كلذو ةقرمب فقي
 كلذ ضعب ىور دقو . ةدئاز دئاوف نایفس قابس ىف نکل ٠ ةورع نع ةباورلاب ءانغتسا امهفذح ىراخبلا نأكو

 ىبأ نب نايثع نع ركب ىبأ نب هللا دبع انئدح قمس] نب قيرلم نم الوصوم هدنسم ىف هيوهار نب ق ]و ةميزخ نبا
 نم جرخت الف سملا نحن نولوقيو ةفلدزلا نم عفدت امن شيرق تناك » لاق هيبأ نع ريبج نب عفان هع نع ناملس
 مث هل لمج ىلع ةفرعب س'نلا عم فقی ةيلهاجلا ىف مب هللا لوسد تيأرف : لاق ‹ ةفرعب فتوملا اوكرت دقو « مرحلا
 ارصتخم ىزاغملا ف قع) نبا نع نيكي نب سنوي ظفل و . « اوعفد اذإ عفدیو مهعم فقيف ةفلدزملاب هموق عم حبصي
 نب ريبج نأ ءاطع نع دوسلا نب نايثع نع ىموم نب لضفلا نع اضيأ قحسإ هجرخأو . « هل هللا نم اقيفوت » هيفو
 تملع تساسآ ايلف « سانلا عم تائرمب افقاو علي هلا لوسر تيأرف ةفرعب هتدجوف ةيلهاج لا ىف ىل اراج تللضأ : لا
 دهاجب نع جرج نبا قيرط نم « ثيدحلا بیرغ » ىف ىبرحلا مهازبا یورف سجا نيسفت امأو .. كلذل هقفو هللا نأ
 صاع ىنبو ناوزغو فيقثو ةعازخو جرزخلاو سوآلاك لئابقلا نم اهذخأم ذخ أي ناك نمو شيرق سما د لاق
 « مهسفنأ ىلع اوددش امل كلذب اوععو « ديدشلا برملا مالك ىف سحالاو ۰ ركب ىنب الإ ةنانك نب و ةعصعص ىو
 یا مهبايث اوعضو ةكم اومدق اذإو « ارمش الو اربو نوبرضي الو اهل نولك أي ال ةريع وأ جحب اولهأ اذإ اوناكو
 ءاسح الال ةيعكلاب اسمح اوم : لاق ىندملا نارمع نب ز زعلا دبع قيرط نم اضيأ مهار یورو . مهلع تناك
 سعم ةدمبع وبأ لاق  ددشتلا وهو سمحتلا نم هنأو رثكأو ربشأ لوالاو . یبتنا داوسلا ىلا برضي ضريأ اهرجح
 . هدعب ىذلا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف كلذل ديرم ىتأيسو « دتشا اذإ ىغولا سمح هنمو « ددشت سمحت : ىتثملا نبا
 هنأ هتياود ريظف وهو « ريبج ماسي نأ لبق كلذو « ةرجملا لبق تناك كلذل هل ريبج ةياور نأ ةياورلا هذه تدافأو
 نأ نظ ثيح لبهسلا ىلع بقعتلا كلذ نمضتو ۰ مدقت ا اضيأ ريبج مسي نأ لبق كلذو روطلاب برغملا ىف أرقي همع
 ةنس باتع سانلاب جح دقو اذه ريبج ركنأ فيك نظذا : لاقف عادولا ةجح ىف مالسإلا ىف تناك كلذل ريبج ةياود
 دبشي مل ریبج نوكي نأ مو : عنصت شيرق تناك اک عمم افقو انوکی نأ ام : لات مث « عسق ةنسن ركب وبأو نام
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 موي لس هنال السم ذئنيح ريبج ناكو رشع ةنس تناك ةقرعب إب هنا لوسر ةفقو : ىنامركلا لاقو . مسوملا امهعم

 ضافأ كرح نم اوضيفأ مث ) ىلاعت هلوق لوزت هغلبب مل هلعلف ابجعت زأ اراكنإ كلذ نع هلا ۇس ناك ناف < حتفلا

 لس هقا لورا نوک نأ لمتحبو « لاكشإ الف سما هيلع تناك اع ةفلاخلا ةمكح نخ ماهفتسالل ناک ناو € سانلا

 اهنأ هنظ ىف لیبسلا عبت هنأكو « هلئالدب لبق هتنيب اک دمتعملا وه ريخآلا اذهو . اصخلم ىهتنا ةرجح ا لبق ةفرعب ةفقو

 سان ضافأ ثيح نم اوضيفأ مثل ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع ثددحلا اذه لدو « اتافتا هل حقو وأ ۰ عادولا ةجح

 ركذلاب سالا ركذ لعب « مث د ةظفلب تركذ ال ةفلدم نم ةضافالا انآ ةالا قابس رهاظو « ةفرع نم ةضافالا

 تقيس ىلا تافرع نم ةضافإلا دعب مارحلا رعشملا دنع ركذلاب ملا نأب نیرسفلا ضعب باجأو . مارحلا رءشملا دنع

 نم كتضافإ نکسل مث اوركذأ متضفأ اذاف ريدقتلاف « هنم ةضافالا عرشت ىذلا ناكملا ىلع هنم درو امل یا ظفلب

 اورکذاف مارحلا رعشلا ىلا تافرع نم متضفأ اذاف ريدقتلا وأ . نوضيفي سلا ناك يح نم ال ساذلا ضافأ ثيح

 ىف ( ةورع لاق ) هلوق : فاشلا ثيدحلا . سما ريغ سانلا هيف ضيفي ىذلا ناكملا نم كتضاف] نكتو هدنع هللا

 رعم داز ( تدلو امو شيرق ساو ) هلوق . ۰ هركذف هيبأ نع ةورع نب ماشه نع » سعم نع قازرلا دبع ةياور

 ناوزغاضيأ ميم نأ دار ىف مدقت دقو « « ةمصعص نب صاع ونب و ةناننك وب و ةعازخ شيرق تدلو نم ناكو »

 بيرغلا مهلا بطخ اذا شيرق تناك : لاق ین ا نب رمعم ةديبع ىفأ نع هسبرغ ىف ىبرحلا هاربا ركذو « مريغو

 ةعصعض نب صاغ وذب و ةعازخو ثل و فیقث شيرق ريغ نم سجلا ىف لخدف < مهيد ىلع اهدلو نأ هيلع اوطرتشا

 . ةروك ذلا لئابقلا عیمج ال « ةينقيرق هناپمآ نم هل تناك رم لئابقلا هذهب دارا نأ اذهب فرعو ۰ مهريغو ىنمي

 5 ةالا هذه لوز بیس ىف ردقلا اذه ثيدحلا نم لوصوملاو ظ ةورع نب ماش وه لئاقلا ( ىنأ فریخأف ) لوق

 «اوعفرف » ینپمشکلا ةياور ىف « تافرع ىلا اوعفدف » هلوقو . اذه نم متأ رخآ هجو نم ةرقبلا ريسفت ىف یاہو

 تافرع ىلا اوهجوتی نأ اوم مهنأ ینعلاو « تافرع ىلا اومجر » ماشه نع ةماسأ ىلأ قيرط نم مسللو « ءارلاب

 فاوطلا ةصق ىلع مالكلا مدقتو ۰ كلذ نم مهعانتما بیس ريبج قب رط ىف مدقن دقو « ابنم أوضيفي مث ام اوفقمل

 نم هب دارملاو « تلي ىنلا € اوضيفأ ر) ىلاعت هلوقب بطاخلا نأ ةشئاع ةياورب فرعو « ةالصلا لئاوأ ىف انابرع

 ليلخلا مهاربا انه سانلاب دارلا نأ كاحضلا نع هريغو متاح ىبأ نبا یورو . مريغو شيرق نم ةفرعب فقي ال ناك

 ىضاقلا نزو نیسلا نت یساشا » ذاوشلا ىف "یرفو < مدآ هريغ نعو ۰ مام الا هب دارلا هنعو < مالساا هماع

 انك » لاق ناييش نب دیز قو راع نم هريغو ىذمرتاا ىور اک : ار نع ثوروم ةفرعب فوقولا من «حصآ لوالاو "

 ثرإ ىلع کناف ؛ عرءاشم ىلع اونوك : کل لوقي « کیلا هللا لوسر لوس ی : لاقف عيرم نبا اناتأف ةفرعب افوقو

 لب ( ساناا ضافأ ثيح نم ال هلوةب ةصاخ دارملا وه نوكي نأ كلذ نم مزاد الو « ثيدحلا « مهآ ریز ٍثرا نم

 عم یه ليقف < مث إل هلوقب ةيالا ىف نايتالا امأو . امنع هللا ىضر ةشناع هتكح ام هيف بیسلاو « كلذ نم ألا وه

 دنع هللا اورکذاف تافرع نم متضفأ اذاف ىنعلاو « بیت رقلا ضح ال ديك لا دصقا لیقو ؛ یواحطلا رابتخا اذهو واولا

 : ىرافعزلا لاق ٠ نوضیفت متنک ثيح نم ال سانلا ضافأ ثيح نم ابنوضیفت ىتلا ةضافالا اولعجا مث مارحلا رعشلا

 نیہ ام توافتل مث تأ تف ‹ ميرك ريغ ىلا نسحت ال مث سانلا ىلا نسحأ كلوق نم اهعقوم انه € مث 9 عقومو

 ةضافإلا ناكم محل نيب تافزع نم ةضافالا دنع رکذلاب هرمآ ني كلذکف « هريغ ىلا ناسحالاو ميركلاا ىلا ناسحالا



 جلا باتک - ۵ هاذ

 دارت ما ىناطخلا لاق , أطخ ىئرغالاو باوضاضادغإ ناو نيتضافإلا 5 ام توافتل € اوضيفأ 3 لاقف

 « هلبق عامتجا دنع نوکت امئ] ةضافالا نال ةفرءب فوقولاب الا ( ساناا ضافأ كبح نم اوضيفأ مچ ىلاعت

 هاهتئمو ةفرعب فوقولا أدتيم عداشلا نيبو : دازو لاطب نبا لاق اذكو

 فرع نم فد اذإ رسا باپ - ۲
 ا لس » لاق هنأب هببآ نع ةورع ن ماشه ن وام انا نوي "نب هللا دبع اش - ۹

 جَو اذاف « قلا ”ريسإ ناک : د ریس م للا لوز ناک 351 سج او

 « هاحفو تاوحف 7 ميملاو « عسنم : ةوحف : : هللا دبع وأ لاق . قلا قون "یمنلاو : : ماشه لاق . « ما 0

 را رف نح سیل "صانم . ءاكرو ةوكر كلذكو

 [ 16۱۳۰۲۹۹۹ : ىف هافرط ب 1515 ثیذا ]

 نع نایفس قیرط نم ةمرزخ نبا ةياور ىف ( هيبأ نع ) هلوق ۰ هتفص ىأ ( ةفرع نم عفد اذإ ریسلا باب ) هلوق
 كلام نع مساقلا نب نمحرلا دبع قيرط نم یناسنلا ةياور ىف ( سلاج انأو ةماسأ لثس ) هلوق ٠ « ی تعمس » ماشه
 تكلس لاقو دهاش انأو ةماسأ لثس ه هيبأ نع ماشه نع ديز نب دام قيرط نم لس ةياور و « هعم سلاج اأو د

 . « ةفرع نم عفد ني> » أطوملا ىف كلام نع هريغو يللا ىحي نب يحي ةياود ىف ( عفد نيح ) هلوق ٠ « دیز نب ةمانسأ

 ىف لوس ريس وه : « قراشملا » ىف لاق « عارسإلاو ءاطبإلا نيب ىذلا ريسلا وه نونلاو ةلمهملا حتفب ( قنملا )'هأوق ۱
 وطخلا قنعلا : « قافلا د قر يالا قنعهب رحتي ىلا یا ليقو عيرس ریس قنعلا : زازقا لاقو « ةعرنم
 صللا : ديبع وبأ لاق < عرس أ ىأ ( سن ) هلوق ٠ لمفلا ظفل نم دكؤملا ردصاا ىلع قنعلا بصتناو : حیسفلا

 ىف لمعتسا مث « هتعفد ءىثلا تصصن هنمو ىثملا ةياغ صنلا لصأ و « اهدنع ام یصقآ هب جرختسی ىح ةيادلا كيرخت

 نجرلا دبع نب ديمح قيرط نم لس نيب اذكو « یدارلا ةورع نبا ىنعي ( ماشم لاق ) هلوق ٠ ريسلا نم عيرس بزض

 هجرخأ امف ناطقلا ىحي هجردأو « همالك نم ريسفتلا نأ ماشه نع امهالك ضايع نب سنأ قيرط نم ةناوء وبأو

 نع مهلك ةميزخ نا ا )ف عم کور نايلس نب محرلا دبعو « یاسنلا هجرخآ اف نايفسو « داهجلا قف فثصلا

 قيراط نم ةع زخ نبأ هآور دقو < ر کک دیا لتر ادق عكر نع هدنسم ىف قم هاور دقو « ماشه
 ريسفتلا عجرف ماشه نع روک ذلا نيسفتلا اذخأ امن عیکوو نایفسو « نایفس مالک نم ريسفتلا لمجو هلصفف نانفس

 دأح نع یسلایطلا دواد وبأ هاور كلذكو « ريسفتلا اوركذي ملف كلام e ولا » ةاور شك أ هاور دقو هيلا
 تیدحا نأ ىلع لماد ثيدحلا اذه ىف : ةع زخ نيا.لاق « ماشه نع امهالك دیز نب داح قیرط نم ملسمو ةیلس نبا

 برود ماحزلا لاح ىلع لوح هنآ , امج ىتأ ىح اهدي ةعفار هتقان تيأر اف » لاق هنأ ةماسأ نع سابع نا ءاور
 .Ek هلا نا د ةماسأ ن نع سابع نبا نع مسقم نع کلا قيرط نم صفح هجرخأ ام ىلا كلذب راشأو « ها هزيغ

 توان تر اف : لاق ٠ فاميالاب سيل ىبلا ناف « ةنيكسلاب کیلع « سانلا اهيأ : لاقو ةف رع نم ضافأ نزح ةفدرأ

 نی :نغابع نبأ تبدحت نم باب دب نشل ها ترو فرد وا حا ‹ ثيدحلا « امج یتا تح اهدي ةعفار

 اف » لاق ثيدح نا مساع نا ما اطع قيرط نم لسم جزخأو . كاذه هيلع مالکلا ابو ءةماسآ هی



 هاف ۱۹۷۰ ۱۱۱ ثيدملا

 لافو « .كلنل جا ىتآتس اک ةماسأ نع هذخآ ام ا سابع نبا نأب عشت اذهو « امج نآ یتح هتتبه لغ يی لاذ

 برغملا نا « ةالصلا لاجعتسالا لج لل ةفلدرم ىلا ةفرع نم عفدلا ىف ريسلا ةيفيك ثيدحلا اذه ىف : لا دبع نا

 ۳ عارسالا نمو ؛ ةحزلا د ةنيكسلاو راقولا نم نيتحلصملا نين عمجیف < ةفلدزملاب ءاشعلا عم الإ لصت ال

 ىە اوداقل هنوکسو هتاکرح عسج ىف للي هلاوحآ ةيفيك نع لاؤسلا لع نوصرح اوناکف لسلا نأ هيفو «ماجرلا

 بعضم.وبأ هاورو « بابلا رخآ ىف هريضت ىتأيس اک عسنملا ناكملا مجلا نوكسؤ ءافلا حتفب (ةوج ر هلوق ١ كلذ

 ةياود ىف هلو ... ةوجفلا ىنعم وهو ءارلا نوكسو ءافلا مضي « ةجرف »:ظفلب كلام رع اهريغو ديكب نب یو

 (.ءاخو) ۰ نیتحتفب ىأ ( تاوج عمجاو عسفم ةوج ) .٠ فصلا وه ( هللا دبع :وآ لا ) هدحو .لمتسا

 مد عفدل الإ هب هل قلعت الو « صن » هلوقل انه فرحلا اذه ركذ ااو ( ضانم نيح تالو ل ىلاعت هلوق ںیسفن

 ردصم صانملا : «ناجما » ىف ةديبع وبأ لاق « صان ةدام ريغ صن ةداف الإو رخآلا نم قتعم اهدحآ نأ موس نم

 1 ۱ صونب صال هلوق نم

 مو ةفرع نيب لوزا بسا - ۳
 ۱ س 7 ۹ 1 ۱ 7 8 ۰

 ىلوم سيرك نع ةبقع نب یسوم نع دیعس نب يحي نع ریز "نب دامت ان دح د دسم اشو - ۷
rey 130ن* ۳  eهلا لام 2و هم نیل هم  EE 

 یه بشل ىلإ هقرع نم ضافا تيد تو یبلا نا 2 e| هللا یهر دير ۳ هماسآ نع سابع نا

 « كنامأ ةالصلا : لاقن ؟ تا هللا لوسر اب : ”تلقف . ًاضوتف هتجاح

 للا ىضر "رم ن هللا دسبع ناک » لاق رنا نع و انثدح ليعامسإ نب یسوم ازم - ۸
 رع س ۱ 2و 2 مرو ۳ ا

 ًاضوتيو ضفتنیف لخديف وال هلا لوسر هدأ ىذلا بشلب رع هنأ رخ مشت ماشیلاو برغلا نيب مح اهتغ

 « عن لص ىتح لصب الو
 n ۱ ساشا ىو ۳ 2 2 هی ۱

 سابع نیا ىلوم بيرك نع ةلرخ ىلأ نب دج نع رفع نب ليعامسإ انئادح ةيبتق اشو - ۵

 هلل لور 1 الف « تافرع نم هللا "لوسر تفدر م لاق هنأ اهنع نا ىر رنز ن اا نع

 ةالصلا : تلقف ؛ ًاقيفخ ًاءوضُو أصوم ءوض وا هياع تصف ءاج من « لابف عانأ ةفلدزأا نود ىذلا بألا بسشلا

TIEس ی ا ا و ڪڪ ف 2 و  

 لوو قلا فدر 7 « ىلصف هملدزلا ىلا ىتح ا هللا ”لوسر بکرف ۱ كَّمامأ ةالصلا : لاق . هنا لوسر اب

 ر ١ « باد ولا
 و هنا لوز نأ لطف غ اغ ا یفر سابع نب هللا دبع ىل ربخأف » بیک لاق م ۷۰

 ا ۳ ۱ ا +

 « ةرحبا غلب ىتح یلی لر
۱ 

 نب یجب نع ) هلق . كعامل ا نم نسل و 0 اهوح و ةجاحلا ءاضقل ىأ ( عيجو ةفرع نيب لوزا باب J هلق



Ye ۳۰جلا باتک  

 نع یسوم هلح دقو « ناريغص ناسصبات امہ: نارقآلا ةباور نم ةيقع نب ىموم نع هتباورو یراصنالا وه ( ديعس
 اهنال ىلوأ ىهو «نيح » تقولا ىنأ ةياور ىف ( ضافأ ثيح ) هلق . نيعباتلا نم ةثالث دانسالا ف راصف بيرك
 عم ءايلا لدب واولاب و هرسكو هحتفو اهرخآ مض تافل تس ثبح ىف : ( ةتکن) . ناكم فرظ ثيحو نامز فرظ
 ‹ ةفل دزملا برق هنأ بيرك نع ثب دح دعب ةننالا هتياور ىف ةلمرح ىلأ نب دن نيب ( بعشلا ىلا لام) هلو . تاكرحم لا

 . بعشلاب ةجاحلا ىضقي هنوک ىف كاذ ىف هلي هلا لوسرب ىدتقب ناك هنأ رمع نبا ثيدح كيدحلا اذهب فنصملا فدرأو
 ىف هئايب قبس دقو « رمجتسإ ىأ ةمجعم داضو ءافب « ضفتنيف » هلوقو « ةفلدزملاب الا ىلصي ال هنكل أضوتيو

 رع نبا عم تعفد » لاق ریبج نب ديعس قيرط نم رمع نبا نع رخآ هجو نم ىهكافلا هجرخأو , ةرابطلا باتک

 قلطناف « ريكو أضوت مث « هيف ضفدتف ربع نبا هلخد برغملا ءافلخلا هيف ىلصي ىذلا بعشلا انيزاو اذإ ىتح « ةفرع نم

 باعصأو سم دنع عمج عملا ىف هلصأو « ءاشعلا ىلص مث « ةالصلا : لاق لس الف . برغم ا لصف ماقأف اعمج ءاج ىتح
 یذلا بعشلا ءاج الف « ةماس أ رب ىنلا فدرآ » ءاطع لاق : لاق ج رج نبا قيرط نم اضيأ یہک افلا یورو ؛ نئسلا

 برغملا نولصي اوناک ءافلخلا نأ نيقيرطلا نيذه رهاظو « أضوت مث ءاملا قارهاف لز برغملا نآلا ءافلخلا هيف لصي

 ملسم دنع عقوو . ةفلدزمب نيتالصلا نيب عملا ىف ةنسلا فالخ وهو . ءاشعلا تقو لوخد لبق روك ذلا بعشلا دنع

 بيرك نع ةبقع نب مهار قيرط نم هلو « ءارمألا هلزني ىذلا بعشلا تأ ال » بيرك نع ةبقع نب دمع قیرط نم
 رمع نبا مهقفاوي ملف ةيمأ ونب ثيدحلا اذه ىف ءامآلاو ءافلخلاب دارلاو « برغیل هيف سانلا خيني ىذلا بعشاا »

 : لوقي ةم ركع تعا“ حجب ىبأ نبا قي رط نم اضيأ ىهك افلا یورو ‹ كلذ راكنإ ةمركع نع ءاج دقو ‹ كلذ ىلع
 ىف ةنسلا هتفلاخ نيتالصلا نيب عملا كرت نم ىلع كلذب ركنأ هنأكو « ىلصم هوم ذختأو الابم يلب هللا لوسر هذختا
 نبا دنعو « نييفوكداا نع لقن و « حي دانساب رذنملا نبا هجرخأ « عمجب الا ةالصال : لوقي رباج ناكو « كلذ

 دمع نع ) هو . دوهجلاو فسوب ىبأ لوق وهو هأزجأ ىلص نإ دحأ نعو « ةداعإلا بوجو كلام بحاص مساقلا
 دم ینادح » لوقيف هنع یور فيصخ ناکو ٠ هببأ مما فرعي الو بطيوح لآ ىلوم ىثدملا وه ( ةلمرح ىبأ نبا

 . نويندم مهلك حلا ةبيتق خيش نم دانسالاو « هيلاوم دج ىلا هبسني ناک افيصخ نأ نابح نبا ركذف « بطيوح نبا

 ىلع فادترالاو ةفرع نم عفدلا لاح بوكرلا هيفو ؛ هءارو تبكر ىأ لادلا سکب ( مل هللا لوسر تفدد ) هو

 . هبدآ ءوس نم ال فيدرلل مهما ركحإ نم كلذ دعب و , لضفلا لهأ فادتراو « ةقيطم تناك اذا هلعو « ةبادلا

 ءاهقفاو « ءوضولا ىف ةناعتسالا هنم ذخوی و « هب اضوتي ىذلا ءاملا ىأ واولا حتفب ( ءوضولا هيلع تببصف ) هلق
 لوالاف  هئاضعأ لسغ ةرشابم وأ *یضوتلا ىلع هبص ىف وأ الثم ءاملا راضحإ ىف نوکت نأ امإ امال ليصفت اف

 عوقو اماف « ىلوالا فالخ وه لب هركي ال هنأ حصالاو ىناثلا ف فلتخاو « رذعل ناك نإ الإ هوركم كلاثلاو رئاج
 هففخ ىأ (افيفخ اءوضو) هلق . ةرورضلا وأ هتح ىف لضفأ ذئثيح وهو زاوجلا ناببل امإ وبف م ىنلا نم كلذ

 باب دعب ةينآلا كلام ةباور ىف هلوق ىتعم وهو « هتداع بلاغ ىلا ةيسنلاب ءاملا لاعتسا ففخو ةرم ةرم أضوت نأب

 لار خا نأ © ءوضولا غبسي ملف » هلوق ىنعم : لاقف بلا دبع نبا برغأو « ءوضولا غبسي ملف » ظفلب
 ؛ةالصا أضوتيف هءوضو لكي مل ىأ لاكإلا غابسالا ىنعمو ةفاظنلا یهو ةءاضولا نم هنال یوفلا ءوضولا مسا هيلع

 « نيت رم ةدحا و ةالصل ءوضولا عرشي ال هنال اذه عفدت لوصالا نکیل و < افیفخ اءوضو أضوت هنإ لیق دقو : لاق



 ۰۱۱ ۱۷۷۰۰۱۱۹۷ ثيدحلا

 ءاضعأ عسمج ىف أضوتإ مل یآ « ءوضولا خبسي مل» هلوق ىنعم نإ ليق دقو : لاق مث . كلام ةباور ىف كلذ سيلو

 یا قبس مهباحصأ ءامدق نم رانيد نب یسیع نأ لاطب نبا کحو . ها هفعضتساو « اپضعب ىلع رصتقا لب ءوضولا
 ةبقع نب دمع اهلع ةلمرح ىلأ نب دمت خبات دقو « ةحيرصلا ةياورلا هذبب بقعتم وهو « الوأ هراتخا ام ىلا لا دبع

 ًاضوتف » ظفلي اضيأ سم هجرخأ اضيأ ىموم وخأ ةبقع نب ميهارإإ امهعباتو « هظفل لش لسم هجرخآ ىسوم وخأ

 ظفلب ةبقع نب ىسوم نع ديعس نب يج نع نوراع نب ديزي قیرط نم ةرابطلا ىف مدقت دقو ؛ « غلابلاب سيل اءوضو

 هجرخأ ام هضوب و « ءاجنتسالا لاح هنم دحأ كلذ رشابي نا هِي هتداع نکن مو ۰۰ أضوتيو هيلع بصأ تلعجل و

 تیبص عجر ايلف طئاغلا ىلا بهذ » اضيأ اف لاق ةصقلا هذه ىف ةماسأ نع عابس نبا ىلوم ءاطع قيرط نم اضيأ لسم

 ضعب ىلع هب رصتقا هب دارلا له « ءوضولا غبسي ملو ه هلوق ىف حارشلا فلتخا : ىطرقلا لاق « ةوادإلا نم هيلع

 کل « لمتحم امهالكو : لاق ؟ ايعرش اءوضو نوكيف ددعلا ضعب ىلع رمتقا وأ ءايوغل اءوضو نوكيف ءاضعالا

 تاحتوم نمو « فیفخ صقانلا ىف لاقي ال هنآل « انیفخ اءوضو » ىرخألا ةباورلا ىف هلوق قاثلاب لات نم دضعي

 نبا لاق اذك« ىلصتأ هل لاق كلذلو ةالصلل هءوضو أضوتي هآر هنأ ىلع لدي هناف « ةالصلا » هل ةماسأ لوق اضيأ كلذ

 نأب هاوج و ؟ اهءوضو ًاضوتت مل لف ةالصلا دي رتأ هدا م نوکی نأ لاتحال كلذ هل لوقي نأ منامال هنال رلنز هفو لاطب

 ةالص ىس مقلب هنأ نظ ةماسأ کو « ةالصلا ءوضو ىلا جاتحت الف انه لصت ال برغملا نأ هاثعم كمامآ ةالصلا

 عم عمجتل اهريخأت عرشب ةليللا كلت ىف هنأ ب ىنلا هلءاف ۰ جرخ وأ ج رخ نأ داك دق اهتقو ىأرو برغملا

 نيت م عرشيال ءوضولا نأب ربلا دبع نبا لالتعا امأو كلذ لبق ةنسلا كلت فرعي ةما-أ نكي لو « ةفلدزلا ءاشعلا

 ءوضولا ديد عرشي ال هاب طرشلا سل و  ؟یراط ثدح نع انا ًاضو هنأ لاتحال مزالب سيلف ةدحا و ةالمل

 ًاضوت اع]و , هفالخ حصالا ناك ناو هزاوج ىلا ةءامج بهذ لپ < هيلع قفتمالفث وأ اضرف ةالص هب ىدأ نملالإ

 « ذئنيح ءاملا ةلقل ءوضولا ففخ و « ذكنيج هللا رکذ ىلا جامتحالا ةرثكل ةلاحلا كلت فاس الو ةراهطلا بديل الوأ

 ةدابطلل ابحصتنسم نوكيل بعشلا لز نيح هغابسإ كرت اما : یاطخا لاقو . ةرارطلا لثارأ ىف اذه نم ءىش مدقت دقو

 ىلع بصنأا, « ةالصلا » ةماسآ لوقو . هغبسأ اهدارأو لزن الف . هب لصی نأ دري مل هال هيف ذوحتو . هقبرط ىف

 « كمامأ ةالصلا ه لوقو . الثم ةالصلا ترضح ريدقت ىلع عفرلا ذوحبو ‹ لص وأ ةالصلا ركذب ىأ « لعفلا رامضإ

 ىلصملا ىأ اهئاكم ىلع ةالصلا قلطأ أ « كدب نيب لصتس ةالصلا ىأ ةيفرظلا ىلع بصنلاب ةزمملا حتفب كمامأو عفرلاب

 نيبي وأ هنع دذتمي وأ هلعفيل هعوبتم هكرت اج عباتلا ريكذت فو. ابكردتسو كتوفت ال كمامأ ىنعم وأ « كيدي نيب

 دنع ةبقغ نب مهاربإ ةياود ىف عقوو « ةالصلا لبق ءىشب أدبي مل ىأ ( لصف ةفلدرملا تأ ىتح ) هلق . هبا وص هجو هل

 ةسفلدزملا ءاج ىح د ظفار باب داعب كلام اود ىف هنيب دقو « ءاشعلاو برغملا لصف عج غلب یتح راس مث د لسم

 ىلصف ةالصلا تميقأ مث « هلزنم ىف هريعب ناسنإ لک خانآ مث« برغملا لصف ةالصلا تميقأ مث ؛ ءوضولا غبسأف ًاضوتق

 ةخانالا ىلع نينالصلا نيب | ودیزب مل مهنأ بي ركن ع ةبقع نب مهار] نع رخآ هجو نم لسم نيبو « امہنیب لصي لو

 اشفر كلذ اوعنص مهنأكو « اولح مث اولصف ءاشعلا ماقأ ىتح اولحي ملو 2 سانلا خانأ مث < برغملا ماقأف د هظفلو

 ريسيلا لمعإ اب سأي ال هنأ هيفو « نيتالصلا ىف ةءارقلا ففخ هنأب راعشإ هيفو « اب مهشيوشت نم نمآلل وآ باودلاب

 ةباود ىف هلوقو . باوبأ ةثالث دعب كلذ ىف تحیلا ناس « عمجا كلذ عطقي الو امهيب عمجي نينللا نينالصلا نيب

 یرابا جف + جاكم



oجملا باتگ- ۲۵  

 ىنأ ( لضفلا فدد مث ) هلق ۰ نيباب دعب كلذ ىف رع نبا ثيدح ىتأيسو « لفنتي مل ىأ « امهنني لصی ملو » كلام

 لسم دنع ة ةقع نب مهاربا ةياور ىف عقوو « بلطلا دبع نب سابعلا ن لضفاا وهو < عقل هلا لوسر فلخ بكر

 ىلع شيرق قابس ىف انأ تةلطناو سابعلا نب لضفلا هفدر لاق ؟ تحب متحبصأ نيح متلعف فيك : ةماسال تلقف بيرك لاق »

 عامجإ وهو ريخأتلا عج ىلع ثيدحلاب لدتسا و « باوبأ ةعبس دعب ةيبلتلا ىلع مالكلا یأیسو . ىنم ىلا ىنعي « "لجد
 : لاقف ىباطخلا تاو « كسلا باسل ةكل املاو ةيفنملا دنءو رفسلا بیسب ةفئاطو ةسفاشلا دنع هيكل < ةفلدزم

 ال اهريغ ىف هتأزجأ ولو« ةفلدزملا غلبي ىتح ةفرع نم ضافأ اذا برغملا جاحلا لصی نأ زوج ال هنأ ىلع ليلد هيف

 مايالا رئاس ىف ام تقوم ا اهتقو نع يّ ىنلا اهرخأ

 طوتلاب مهیا هتراشإو « ةضافإلا دنع ةنيكسكلاب ملي ىنلا رم صاب - ٤

 باطلا لوم ور# ىلأ نيو رع ىنث دح دوس نب مهارإ ان دح ےس ىبأ نب دیس شو == ۷۱

 « ةفرع موي إب بلا مَ هلأ اعنع لا یضر سابع نا ىنثدح فوکسا ةبلاو یوم رج نب دیس ین ربخآ
 يلع « سانا ام : لاقو مهملإ طوب راشآف « لبالل ًاتوصو برضو اديدش ًارْجَر هءارو ی بلا عسف

 «رعاضيإلاب سيل ربا ناف « ةنيكسلاب

 امنيب : الالخ نارتو ) . مكنيي : لاختلا نم مل الخ . اوعّرسأ : اوضو

 فدلا وه ( ديوس نب مهاربا انئدح ) هلوق . ةفرع نم ىأ ( ةضافالا دنع ةنيكسلاب مب ىنلا مآ باب ) هلق

 ؛ ليعامسالا دنع لالب نب ناملس هيلع هعبات دق ثيدحلا اذهو . ىهتنا ريك انم هثيدح ىف : نابح نبا لاق نکل ةة وهو
 . هيف هوئطخو ىنامجلا ا هاش ليصالا موو < نایح هدج اضيأ دم ديوس نت مهاربا هنع ىرارلاو

 نم نطب ةفيفخ ةدحوم اهدعب ماللا رسكب ( ةبلاو لوم ) هلوق ٠ ا ا ا

 اهدعب مجلا نوكسو ىازلا حتفب ( ارجز ) هلو ۰ ةر نم ىأ ( ةفرح موي كي ینلا عم عفد هنا ) هلوق ٠ دسأ ین

 ابرضو هلوق نم فيحصت باکو «اتوصو » هم کار نداد (بضداهلق لبالا ثحل احاص ىأ ءار

 سيل بلا ناف ) هلق . ةمحارملا مدعو قفرلاب ريسلا دار ااو « ريسلا ىف ىأ ( ةنيكسلاب کیلع ) هلوق ٠ ةفوطعم تنظف.

 ئأ با نم سيل ريسلا ف عارسالا فاكن نأ نی ببخلا لثم ريس وه لاقيو ؛ عير لا ريساا ىأ ( عاضیالاب

 نكلو ؛هسرفو هريعب قبس نم قبا بلا سيل د ةفرعب بطخ ال هلوق زيزعلا دبع نب رمع ذخأ اذه سو تب برو

 . ةفاسملا دب عم مهسفنأب اوفحج الثل مهلع ءاقيإ عارسالا نع مامن اع] : بلپما لاقو « هل رفخ نم قباسلا

 (کنیب للختا نم کلالخ ) هلق . ذاجلا ىف ةديبع بأ لوق وهو « فنصلا مالک نم وه ( اوعرسأ اوعضوأ ) هلوق

 لاقو « للختلا نم هلصأو منيب ىأ کلالخ « اوءرسآل ىأ اوعضوألو » هظفلو ةديبع ىبأ لوق نم اضيأ وه

 انرجو) هلوقو ؛ یشالا نم عرسأ هنال بكارلا صخو هع رسأ نيعبلا عضوأ لاقي ةميقلاب كيب اوعسيل و ىنعملا هريغ

 اذه ىراخبلا ركذ امن إو « امبنيبو امبطسو ىأ ایفالخ انرغ و » هظفل و اضيأ ةديبع ىبأ لوق وه ( امهنيب :اهلالخ
 - ةدئافلل اريثكتت هريسفت ركذ لالخلا اوعضوأ قلعتم ناك ا و « عاضيالا ظفلل اوعضوأ ةبسانل ريسفتلا



 ۱۳۳ ۱ ۱3۷ - ۱۱۷۲ ثيدحلا

 ةفلدزملاب نيتالّصلا نیب ملا صا - ۵

 ديذ نب ةاسأ نع ربه نع بن ىموم نع كلام ترخآ "شسوي نبل بم شم - ۷
 رغبت 1و ات 9 0 لابف ملا لزف ¢ فر ن اک را لوس من5 5 هرس هنأ ایهنع لا ی

 لصف ةالصلا تريقأ “ 3 غسأف طوق ةيادزلل هغ ٠ "كمامأ ةالصلا : لاقف . ٌةالصلا : هل تلق . 7

 مهمه 7

 < امهنيب لص او «ىلصف ٌةالصلا تّق مث هرم ىف هريعب ناسنإ لک حان ج « برغلا

 هيلع مالکلا مدقت دقو ةماسأ ثيدح هيف ركذ ءاشعلاو برغملا ىأ ( ةفلدزااب نيتالصلا نيب عملا باب ) هلو

 ناو بهشأ الإ « « اذكم هنع كلام بامسأ ءاورربلا دبع نبا لاق ( ةماسأ نع بيركنع) هلق ٠ باب لبق قوتسم

 فاسنلا هجرخأ سابع نب هللا دبع ةماسأو بي رکن یب الخدأ امهئاف نوشجالا

 عولطتي و اب عمج نم ساب - ٩

 دا "یضر رم نا ا دبع نب ۳ لاس نع یره زا نع بئذ ىبأ نب | انادح ذآ اشو - ۱۷۳

 رت | ىلع الو اد ميسا و و ةماقان امهم ةدحاو لک عن ءاشملاو برغملا نيب ر لا مهن » لاق امهنع

 ربا نب ئر ىنربخأ لاق ديعس نب يجب اندح لالب نب املس انن دح ولت نب ”دلاخ اتو - ۵

 ةجح ىف مج هيل هلل ةلوسر نا » ئراصنألا بو وأ أ یدح لاق ئل ديزي نب هللا دبع یت دح لاق

 « وقلدرلاب ءاشملاو برف عادت
 [ 4414: ىف هفرط - ۱۱۷6 ثيدحلا ]

 عمج) هلق . امہنیب لفن ملىأ ( عرطتب لو ) هلق . نیت روکذلا نیتالصاا نيب ىأ ( امبنيب عج نم باب.) هلق

 00 مجلا حمب ( عجب ( هل . < ءاشعلاو برخاا نيب » هريغل و ¢ رذ یال اذک ( ءاشعلاو برغملا یب ىنلا

 انآ ةداتق نع یورو « ام اند ىأ | ماا فلدزاو « ءاوح عم امف عمتجا مدآ نال انج تیتر« دل ىأ ملا

 ىأ زنا ىلا نوفلدز و ا نوعمج# مال اأ لش تفصر لتر ¢ نیتالصلا نيب ابف عمج اال أعمج تم

 ام سالا فالدزال وأ ىنم ىلا مهب .ارتفال وأ اهب سانلا عاتجال ام] ةفلدزلا تم و ل امف فوقولاب هيلا نوبرقتي

 وأ هللا ىلا ةبرقو ةلرنم 9 وأ لیلا نم ةفلز لك اهب لوزالل وأ اعيمج
ET(ةماقاي ) هل . ۳  

 مل ىأ ( امہیب حبسي لو ) هلق ٠ باب دعب هيف ثخبلا ىأيسو «ناذال کذب ل
 لک رثا یلعالد) هلوقو « لفنتي

 ءاشعلاو برخ ا نيب نكي مل الو « ءاشعلا بقعو برغملا بقع لفنتلا كرت هنأ هنم دافتسی و.« ابقع ىأ ( امهنم ةدحاو

 ىف كلذ دعب لفنت هنكل اقع لفنتي مل هنأ دارملا نوکی نأ لمتحي هناف ءاقعلا فالخ ؛ اب لفنقب مل هنأب ح رص ةلبم

 ةنيغالصلا نيب عوطتلا كرت ىلع عامجالا رذنملا نبا لقن و « امهتع نيءاشعلا ةنس رخت ءابقفلا:لاق مث نمو « لیلا ةانثلآ
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 امبنيب عمج هنأ حصي ملامهنيي لفتت نمو « ةفلدزملاب ءاشعلاو برغلا نيب عملا ةنسلا نرأ ىلع اوقفتا مهنال ةفلدزلاپ
 ديعس نیا وه ( ىحي انثدح ) لوق . هدعب ىذلا بابلا ىف ىنألا دوعسم نبا لمف قافتالا لقن ىلع ركعيو . یہا

 ةياور هيف ىدع خيش ديزي نب هللا دبع ةياور ىفو « یعبات نع ىعبات ةياور تباث نب ىدع نع هتياور قو ىراصنالا

 هللا دبع نع ىدع نع يحي نع ثيللا.ةياور نم سم دازو « فوكو یلدم نيب راد هلك دانسالا و « یناعص نع یخ

 نب ی نع كلام ةياور ىف هلوقل نيبم ( ةفادرملاب ) هلوق ١ « ريبزلا نبا دبع ىلع ةفوكلا ىلع اريمأ ناكو » دیزب نبا

 « اعیمج ءاشعااو برغملا عادولا ةجح ىف ب هللا لوسر عم ىلص هنا » ظفلب ىزاغملا ف فنصلا ابجرخأ ىلا دهس

 «ةدحاو ةماقاب نيتمكر ءاشعلاو ml الث برغلا عمحي لص » دانسالا اذم ىدع نع نما راج قورط نم فارطللو

 دقف افعض ناك ناو ارباج نآل , ةماقإ الو ناذآ رکذ هيف سيل بوبآ ىبأ ثيدح نا : مزح نبا لوق ىلع در هيفو

 رخالاب امہنم دحاو لك ىوقيف اضيأ ىلاربطلا دنع هيف ةماقالا ركذ ىلع یدع نع ليل ىلأ نب دم هعبات

 اهم ةدحاو هلك او ندا نم بیس - ۷
 لوقب ديزي نب نمحرلا دبع تمس لاق قاحسإ وبأ انت لح یهز انت دح دلاخ "نب ورم اشو - ۵

 « ماقأو ندا الجر أف « لاذ ای 00 ناذألا نیح ةفلّزملا انيتأف « هنع لا ىضر هللا دم جو

 ور لاق « ماقأو ن ذأف الجر یر - ما م یس اش ع5 م « نيتك اعتب لو ء بلا لم م

 لصيال : ناك لكي یا ' نإ : لاف ثرحفلا مط لذ ۱ نیتنکر ءاشملا لص مث م ریهژ نم الإ كلا ماال

 ةالص : اهتقو نع نالو نانالص امه : هللا ”دبع لاق. می اذه نم ناکلا اذه ىف ةالصلا هذه الا ةعاسلا هذه

 « لی ىنلا تیار : لاق < « ثرجفلا غربت نيح ثرجفلاو « ةفلدزملا سانلا ىنأي ام دعب برغملا
 [ ۱۱۸۳ < ۱۳۸۲ : ىف هافرط ب ۱:۷۵ ثيدحلا ]

 « ىنعجلا وه ( بیهز ) هلق . ةفلدزلاب ءاشعلاو برغملا نم ىأ ( امهنم ةدحاو لكل ماقأو نذآ نم باب ) هلوق

 نع دمحأ ةياور ىف ( هللا دبع جح) هلوق . دوعسم نبا وه هللا دبعو « ىعخألا وه هخيشو « ىعيبسلا وه قءإ.وبأو

 نم أف دوعسم نب هللا دبع جح د دانسالاب ںیھز نع امهالک شايع نب نيسح قيرط نم ىناسنللو 2« قيوم نإ نسج

 انمدق مث ةكم ىلا هللا دسبع عم تجرخ » باب دعب ةيئالا ل.ئارسإ ةياود فو « هعم تنکف هتمزاف همزلآ نأ ةمقلع

 ىلع فقأ مل( الجر ماف ) هلوق ٠ قفشلا بيغم نم ىأ ( كلذ نم ابيرق وأ ةمتعلاب ناذآلا نيح ) هلوق ٠ اعم

 اتاق هضم تكف و ند رک دلا نيبو نسح ةياود ىف ناف دیزب نب نمحرلا دبع وه نوكي نأ لمتميو « ها

 ىدأ مآ م ) هلق . « اپف تيلص كتيأر ام ةعاسلا هذه نإ هل تلقف « مق لاق رجفلا عنط نيح ناک الف « ةفلدزملا

 نبا رهو دور نبي دقو « نظا.یآ ةزعملا مشي ىرأ ( یهز نم الإ كلا لعأ الو ور لات « ماقأو نذاف الجر

 ماور أم لم ريهز نع ىسوم نب نسحلا قيرط نم ليعامسإلا هجرخأو « ريهز هخيش نم هنأ هيف ىراخبلا خيش دا

 لاق مآ ممد هيف لاقو ريهز نع ورم نب نجرلا دبع قيرط نه قبلا هجرخأو 6 ورم لاق ام لقي ملو وربع هغ

 امج انمدق مث هظفل و ريهز لاق ام حرصأب قتعا نآ نع ليئارسإ ةلا ور باب دعب یأایسو « ماتأو نذأف یرآ نيغذ



 ۲۵ ۱۱۷۰ ثيدحلا

 نم دمحأو ةميزخ نبا ءاورو نیسلا حتفب ءاشعلاو « امهنيب ءاشعلاو ةماقإو ناذأب اهدحو ةالص لك نيتالصلا لصف

 م“ ءاشعلا ىلصو ماقأو نذأف ماق مث یشعت مث برغملا ىلص مث ماقأو نذاف » ظفلب حمل ىلأ نع ةدئاز ىبأ نبا قیرط

 « برغملا انب لصف » قع) ىنأ نع مزاح نب درج قيرط نم دمحألو « ماتو نذأف رجفلا علط اذإ ىتح ؛ عمجي تاب

 اذه ىف بثذ ىفأ نبا نع ةءايش ةءاور نم ليعاعألا دنع عقوو ١ دقر مث ءاشعلا صف ماق مث ىشعتف ءاشعب اعد مث

 كتيأر ام ةعاسل هذه نإ هل تلقف د ريهز ةباور نم دحالو « اهدمب الو امم ةدحاو لک لبق عوطتي و » ثيدحلا

 نيسم لا ةياور فو « رجفلا علط نيح الف » نبمشکلاو لمتسلا ةياود ىف ( رجفلا علط الف ) هلوق ۰ « ابف تيلص
 اذک ( امهتقو نع) هلو . دوعسم نیا وه ( هللا دبع لاق ) هلوق ٠ « رجفلا علط نيح ناك ايلف » ريهز نع شايع نبا

 ينلا ىلا ةلمجا هذه عفر باب دعب ليئارسإ ةاود ىف ىتآيسو « دارفالاب « اهتقو نع » ىسخرسلا ةياور قو « رثكالل

 ةماقإلاو ناذألا ةيعورشم ثيدحلا اذه ىفو « علطي ىأ ةمجعم نيغو ةمومضم ىاذب ( غزي نيح ) هلق ٠ هلي

 جرخأ مث . هب تلقل هنع تبث ولو « رب ىنلا نع اب ورم هدجن مل : مزح نبا لاق « امهنيب عمج اذإ نيتالصلا نم لكلا

 دي رفعج یا هتركذف قحإ وبأ لاق : ثيدحلا اذه ىف قحا ىبأ نع شايع نب ركب ىنأ نع قازرلا ديع قيرط نم

 ىراحطلا هجرخأ تلق « هلعف نم ربع نع ىور دقو : مزح نبا لاق  عنصن اذكبف تيبلا لهآ نحن امأ : لاقف ىلع نبا
 « هفلكت قخي الو « مهب عمجيل اوعمتجيل مل نذأف هنع اوقرفت هب احعأ نأ ىلع لوح هنأب هلوأت مث هنع حیحص دانساب

 ناك نإ هال دومسم یبا قح ىف هل تأتي مل  مهجح سالا مقي ینلا مامإلا ناكهنوكل ريع قح ىف كلذ هل قأتولو

 نبا یورو . ىداخبلا رایتخا وهو « كلام هرهاظب ذخأ دقو "ےل نذؤي نم ىلا مهعمج ىف جاتحي ال هباآ نم سان هعم

 عم نيفوكلا ةياور نم وهو دوعسم نیا ثيدحب ذخأ ثيح كلام نم بجعتي ناك هنأ دلاخ نب دمحأ نع را دبع

 نم انأ بجيأو : بلا دبع نبا لاق « عوفرم وهو ةنيدملا لهآ نع یود ام كرترو هورب مل هنوک عمو افوقوم هن وک

 كلذ ىف اوورام اوكرتو ةدحاو ةماقإو ناذأب امبنيب عمحي نأ وهو ةنيدملا لهأ هاود اب اوذخآ ثيح نييفوكلا

 كلذ ىف ربع عسنص ىلع دمتعا اكلام نأ كلذ نع باوجلا : تلق . ادحأ هب نولدعي ال مهنأ عم دوعسم نبأ نع

 هنأ لسم هجرخأ ىذلا ليوطلا هثيدح ىف ىنعي رباج نع ءاج ام ىواحطلا.راتخاو « ًاطولا د ىف هور مل ناک نإ و
 عج

 مزح ناو نوشجالا نبا لاق هبو دمحأ نع ةاورو ميدقلا ىف یمفاشلا لوق اذهو « نيتماقإو دحاو ناذأب امهنيب

 : دحآ نع ةياور وهو ىروثلاو ديدجلا ف ىمفاشلا لاقو « ةفرعب رصعلاو ریظلا نيب عما ىلع سايقلاب ىواحطلا هارقو

 اولح ملو سانلا خانأ مع برغملا ماناف د لاق ثدح ابيرق ىضاملا ةماسأ ثيدح رهاظ وهو « طقف نيتماقاب امهنيب عمج

 نم هاري ناك هنأكو « هريغو ىواحطلا هجرخأ تافصلا هذه نم دحاو لک رمع نبا نع ءاج دقو « ءاشعلا ماقأ ین

 نيتالصلا نيب لفنتلا زاوج ىلع دوعسم نبا ثيدحب لدتساو « دمحأ نع روپشلا وهو « ناسنالا هيف نيختي ىذلا الا

 دصق نوكي ال نأ لمتحيو « هعفرب مل هال هيف ةجح الو « نيتالصلا نيب ىشعت دوعسم نبا نوكل امت عملا دارأ نإ

 لمتحو « ةصاخ برغملا هذه تقو ةنأ ىأرف اهتقو نع لوحت برغملا نإ ةلوقل كلذ ىلع لدي هعينص رهاظو « عملا

 نع لوح » هلوق لمحو < عمجل ایوان ناك اذإ هعطقب ال نيئالصلا نيب لمعلا نأ ىدي ناكو عملا: دصق نوكي نأ

 « ابعواط لبق رجفلا عقوأ هنأ هانعم سيلف اهتقو نع لوحت ابنآ حبصلا ةالص ىلع هقالطإ امأو « داتعملا ىأ ءابتقو
 تبث هنآل حبصلا ةالصإ سيلغتلا عنم نمل هيف ةجح الو « رضحلا ىف هيف اهلعف داتعملا تفولا لبق تعقو امن دارأ امو



 جملا باتک - ۰ ۳۹

 قمكر ىلص رجفلا عولطب نذؤملا هاتأ اذإ ناك هنأ انه دارلا لب < اب سيلغتلا تيقاوملا ىف مدقت اک اهريغو ةشئاغ نع

 زدابف مهنیعآ بصن رجفلاو نيعمتجم سانلا ناكف ةفلدزم امأو « سلغب كاذ عم حبصلا لصف جرخ مت هتيب ىف رجفلا
 للص مث د لاق ثيح ةينآلا ليئارسا ةباور ىف نيب وهو 6 هعولط هل نيبتي مل ناك مهضعب نا ىتح غزب ام لوأ ةالصلاب

 ىلع اذه دوعسم نبا ثيدح ةيفنحلا لدتساو « علطي مل لوقي لئاقو رجفلا علط لوقي لئاق « رجفلا علط نيح رجفلا

 اهتاقمم ريغل ةالص ىلص ب هلا لوسد تيأر ام » دوعسم نبا لوقل عمجو ةفرع موي ريغ ىف نیتالصاا نيب عملا كرت

 نبا ثيدح نم نيتالصلا نيب عملا تبث دقو « ظفح مل نم ىلع ةجح ظفح نم نأب نوزوجلا باجآ ر « نيتالص الإ
 موهفملا قيرط نم وه ام هب لالدتسالاف اضيأو « ةيافك هيف اب هعضوم ىف مد#و مريغو سابع ناو سنأو ربع

 مهعامجإل هرهاظ ىلع سيل هيف رصحلاف اضيأو « قوطنم هضراعي ال نأ هطرشف هب لاق نم امأو « هب نولوقي ال مو

 ةفرعب سععلا و رهظلا نيب عما ةءورشم ىلع

 ”رمقلا باغ اذإ م دقيثو « نوعدیو ةفادزأاب نوفتيف « ليلب هلأ اف مدف نم یصاپ - ۸

 نب للا دبع ناكو » "اس لاق باهش نبا نع سنوي نع ثیلا نت دح ريكسب“ ب باشم < ٠7
 م مل ادام لا نورکذ یف ليلب ة ندا مارحلا رم دع نوفتيف هه ةنعش مي ابنه لا يضر رع

 "دعب مد نم مهنمو « رجفلا ةالصا "نم مد نم مهنف ب عقد نأ.لبقو مامالا ٠ فی 7 نأ لبق نور

 ال ”لؤسر كو ىف صحرا : لوفي امهنع هللا يضر رم نا ناكو . ربا اومز اوم دق اذاف « “لذ

 3 ضر شابع نإ نع ةمرکع نع بويأ نع ديز "نب دا انثدح برح "نب نابلس اتو - ۱۳۷

 عنج نم وپ لا لوسر یتمب » لاق اعنع
 ۳ ج ۱ 9

 ]1801 ¢ :WA ىف هافرط - ۱3۷۷ ثيدحلا ]

 امهنع هللا یضر سابع نا حمس ديزي ىبأ نب هلا ويبع نرخأ لاق نایفس ان دح * ع اشم مس ۷۸

 < هم نت ی نر لیبل مق نم نأ » لو

 تز رس مس رج بم 5 0 ۱۷6

 مر لر ار اویو تلاق . من ی ا تلا

 شا نزآ لک لع شا "لوسر نا « باب: تلاق . هند هلن دق "لإ انارأ ام «ٌءاتنهاي : : اه ؛تاقف ٠ ازم ىف حیصلا

 نع_مساقلا نع - 5 املا یا وه - نمحرلا "ربع ان دح نانا ا رثكان دغ ا - ۱۹۸۰

 « اهل نْذأف - ةطبث ةليقث تناکو - مج ليل كلي الا ةدوس تن : : تلاق امنع لا ضر ”ةشئاع

 [۱5۸۱: يف هه ۰ .. ۰7۸۰ تيدحلا ]



 9۳۷ ۱3۸۱۰۱۹۷ فید

 تلاق امنع فا يضر ةشناع نع دجم نب_مساقلا نع ديم نب حل انن ادح بت وبأ اشم - ۸۱

 « اه نزآف - ةئيطب ةأرما تناكو - ٍسانلا ةمطَح لبق عفدن نأ ةدوس إب لا تتذأتساف « ةفلكرلل الر و

 لر هللا وسر تنذأتسا نوک | الف « مفدي انفد "مث رع انحبصأ ىتح انقأو « سالا ةط لبق تيد

 « هب رحورْفَم نم "ىلإ هبحأ ةدوّس تتذأتسا اک
 نوفقيف ) هلق ۰ عمجب هلزنم نم ىأ ( لیلب ) هلق . مهريغو ءاسن نم ىأ ( هلهأ ةفعض مدق نم باب ) هلوق

 رد ذ نم وهو هب لىلا لعافلا فذحو : لاق لادلا رسكو فاقلا حتفب یامرکلا هطبض ( مدقيو نوعديو ةفلدزملاب

 « « ليلب » ةمجرتلا لوأ ىف هلوق نم دارم نايب «رمقلا باغ اذا » هلوقو . لوبجللل ءانبلا ىلع لادلا حتفبو . الو

 بحاص لاق . قاثلا فصنلاب هعبت نمو یمفاشلا هديق مث نم و « ريخالا ثاثلا لئاوأ دنع عقب ةليللا كلن سقلا بيغمو

 : ثيداحأ  ةعب رأ بابلا ف فنصملا ركذ مث . ینم ىلا عمج نم ليلب ةفعضلا ميدقت زاوج ىف افالخ معن ال : « ىنغملا د

 نب اس نأ بابش نبا نع سفوي نع سم دنع بهو نبا ةباور ىف ( لاس لاق ) هلو ۰ سمع نبا ثيدح لوالا

 لاقو + برملا رثك ةغل هنإ ليقو ملا سكى رهوجلا کحو « نيعلاو ملا حتفب ( رعشلا ) هلوق . هربخآ هللا دبغ

 یو . لذا هاکح ”ىرق لب ليقو «ذاوشلا ىف اهب أرقي مل : ةبيتق نبا لاقو اور ال ةغل ميلا رسک : لوقرق نبا

 كلذ رعشأو « ممل ربظ ىأ زمه يغب « مل ادب امد هلوقو . هتمرحل وأ مرحلا نم هنال مارحلاو « ةدابجلل عم هنأل رعشملا

 مهنأ لولا عمو « حضوأ وهو « نرومفدي مث د لسم ةياور ىف ( نوعجرب مث ) هلو . هيف مهل فيقوت ال هنأب

 . جلا ةالص دنع ىأ « رجفلا ةالصل » هلوقو « با ف لصف ام لع ىنم نومدقي مث عفدلا ىلا فوقولا نع نوعجرن

 صخر تاياورلا ضعب فو ,صخرآ هيف عقو اذك ( قل هللا لوسد كئلوأ ف صخرأ لوتب رع نبا ناكو ) هلق

 بجوأ نم لوقل دذشلا نبا هب جتحاو « ضخرلا نم ال صیخرتلا نم هلال ىنعملا يح نم ربظأ وهو ديدشتلاب

 ءاوس امہنآ معذ نمو : لاق ٠ هل صخر نم کیک سیل هل صخري ل نم كح نال ةفعضلا ريغ ىلع ةفلد زم, تيبملا

 ناف : لاق  ىمي اودي ال نأ ءاعرللو ةءاقسلا باحال صخرأ ل هن وكل سانلا رئاسل ىنم ىلع تيبملا زيحي نأ همزا

 هللا لوس هل صخر نمل الإ عج نم مدقتي نأ دحال نذأي الو « انه كلذ لممشیلف اههضاوم صخخرلاب اودعت ال لات

 « جلا هتاف ةفلدرمب تيبملا كرت نم : ىعشلاو ىمخنلاو ةمقلع لاقف ةلأملا هذه ىف فلسلا فلتخا دقو . ىبتا لي

 لبق عندلا هل رحب م اپ تاب نمو : اولاق مد هيلع : قع)و نويفوكيلاو یمفاشلاو ةداتقو یرهرلاو ءاطع لاو

 لع ةلالد رم نبأ ثيدح قو« عفد قم هيلع مد الف لذ' نو ؛ مد هيلعف لزی ملف اب ص نإ كلام لو «.فصنلا

 كلذ ىتأيسو « رجلا یر مدق اذا یجفلا ةالص دنع مدقي نم نا » هلوقل سمشلا عولط لبق ةبقعلا ةرج یر .زاوج

 . ىلاعت هللا ءاش نا هيف هيلع مالكلا لأبو « باللا اذه نم كلاثلا ثي دملا ىف ركب ىلأ تنب ءامسآ عينص نم احرص

 ىف نيبجو نم هدروأو .« كلذ ىف هلهأ نم لَو ین مل نذأ نم نييعت هتدئاقو « سابع نیا ثيدح: ىتاثلا ثيدحلا

 املا فو كلذب هصاضتتخا مهوب دق « ىنثعب » هلوق وهو لوألا ظفللا نآل هل اصاخ روکذ لا ثعبلا سيل هنأ امنثم ىناثلا

 « نایبصلا جح باب د ىف فنصملا هجرخأ ذق « هلهأ ةفعض ىف » ىاثلا ىف هلوقو ٠ صتخ مل هنأ مهفأف « مدق نمن انا

 نايفسلو ؛ « ةفعضلا يف لاو د هجولا اذه نم سم داز « لقثلا ىف غاب دیز ىبأ نب هللا دیبع نع داح قيرِط نم



۳۸ 
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 [ ین ربخأ لاق] ءاطع نع( ريفصلا ىنأ نب كلملا دبع نب ليعام] ةياور نم ىواحطلا ةلوطم هذه ءاطع قيرط جرخأ دقو « هلثم سابع نبا نع ءاطع نع دانید نب ورع نع هنع ةبیش ىبأ نب ركب بأ نع ملسم هجرخآ رخآ دنس) هيف
 اومريلو ین حبصلا اولصيلف انئاسنو انئافعضي بهذا : ةفاد زملا ةليل سابملا لِي هللا لوسر لاق » لاق سابع نبا
 بيبح قيرط نم دواد یالو « فعضو ربك ام دعب هلعفو ءاطع ناکف لاق « سائلا ةعفد مهيصت نأ لبق ةبقعلا ةرمج
 ریبزلا ىلأ قيرط نم هحیحم ىف ةناوع بالو « سلغب هلهأ ءافعض مدقب مب هلا لوسر ناک » سابع نبا نع ءاطع نع
 كنب ءامسأ ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . « ةفلدزملا نم ىم ىلا ةفعضلاو لايعلا مدقب هب هللا لوسر ناک ر ساع نبا نع
 هذه ددسم ةباور ىف اذکم هل هللا دبع ثيدحتب خرج نبأ حرص دقو ؛ ةرمعلا باوبأ ىف أيس رخآو ثودحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سیل « رم ابأ ىنكي یندلا ناسیک نیا وه ( ءامسأ ىلوم هللا دبع ىنثدح) هلوق ٠ قیدصاا ركب ی
 نم ىنارطلاو  راطعلا دواد قيرط نم لیعاعالا هجرخأو « سفوب نب ىسيع قيرط نم لسم هج رخأو « ىحي نع مهلک هدنسم ىف دحآ هجرخأ اذکو « رادنپ نع ةع رخ نباو یدقلا ركب ىبأ نب دمع نع لسم هاور اذكو ۰ حي نع
 هجروا 4 ءامسأ نع رخ ىنريخأ ءاطع نع جرج نبا نع ناطقلا ىح نع دالخ نب دم نع دواد وبأ خا « جيرج نبأ نع مهلك ريكب نب دم قیرط نم مع وبأو « ملاس نب ديعس قیرط نم ىواحطلاو < ةنيمع نبا قيرط
 ءامسأ لوم نركب نأ لمت و « هع هداف هللا دبع قل مث ءاطغ نم هعمس خرج نبا نأ رهاظلاف ٠ دیعس نب یح نع رجلا دلاخ ىبأ قبرط نم ىناربطلا هجرخآ اذكو ٠ هريخأ اأ ىلوم نأ ءاطع نع ديعس نب ىج نع كلام
 .رمخ نم دنع سمشلا عولط لبق ىرلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو ؛ للي ىنلا ىنعت « كذم ريخ وه نم عم كلذ لعفن انكدقا » كلام ةياور قو « هِي هللا لوسر دمع ىلع اذه عصف انكانإ» ةر وكذملا دواد ىبأ ةباور قو ء اقلطم ةأرملا ىلع قلطأ مم جدوم لا ىف ةأرملا یهو ةنيعظ عمج ةمجعملا ءاظلا ضب ( نعطلا نذا ) هلو ۰ سلغب انج ىأ «انسلغو ليلب ةرجلا انيمر انا تلقف ه دراد يأ ةياور قو «لیلبانلحرا دقل » راطعلا دواد ةيا ور ىفو « سلغب ىنم انئج دقل » كلام ةياور قو « انسلغ دقل امل تلقف د مزجلاب لسم ةياور ىفو ؛,نظأ ی ةزمملا مضي ) انارأ ام ) هلوق . «تامولعم رهشأ جملا باب » ىف هطبض قبس دقو ؛ هذه اي ىأ (هاتنه اب ) هلوق ٠ « اهب انیضف ه ةئييع نبا ةياود ىف ( فرفبا تمر ىح انيضف ) هلوق ۰ ءىب لحترا تلاق» لس ةياور ىف ( اواحتراف تلاق) هلوق . هللا دبع ريغ ءاطع خیش
 « سمشلا عولط دعب الإ ةبقعلا ةرمج یرب ال : ولاتف ةيفنلا كلذ ىف فلاخو « صصخم مل نم دنعو ةفعضلاب ليجعتلا
 « روبجلاو قساو دمحأ لاق اذهب امداعأ رجفلا لبق اهامر ناو ء زاج رجفلا عولط دعب و سمشلا عولط لبق ضد ناف
 ليق كلذ زاوج ىأدو « رو وبأو ىروثلاو دهاجم و ىعخنلا لاق هبو« سم.كا عولط لبق امري الود قع) دازو
 بیبح قيرط نم .راد.وبا هج و هی مسقم نع کلا ب .ةرط نم ىراحطلاو ىذمرتلا هجرخأو « سابع نبا نع - نون اهدعب ءارلا حتفد ةلمهملا مضب وهو  ىرعلا نسحلا , رط نم نابح نباو ىراحطلاو قاسنلاو دواد وأ هجرخأ نسح ثيدح وهو « سمشلا لطت ىتح ةرججا اومرت ال : بلطملا دبع ىب نأ. ل لات قم ىنلا نا و. رمابع نبا تب دح قعا جتحاو , اذه لبق یضانا ربع نب ثيدحي روما جتحاو یعفاشلاو ىعشلاو سواطو ءاطع رجفلا عولط
 نأ عسم هل سر نم ناک اذاو ۰ ”ايح ناو یمرتاا هحفگ مث نمو 2, اضعب ابطمت ىروي قرطلا هذهو < ءاطع نع
 ب م n جسم

 ا

 يا هللا ب7 بب اا نم حيحصتل او ۽ « ءارفصلا »1: " تاءوبطلا ىف(١)“



 0۳۹ ۱۹۸۱ - ۲۱۷۱ فیفا

 نبا ثيدح نيبو هنيب عمجیو . اذه ءامسأ ثيدحب یمفاشلا جتحاو ۰ ىلوأ هل صخرب مل نف سمشلا عولط لبق یرب

 سابع نبا ىلوم ةبعش قيرط نم یواحطلا هجرخأ ام هديؤيو < بدنلا ىلع سابع نبا ثيدح ىف سالا لمحب سابع

 عولط دعب الا یر ال نأ ةئسلا : رذنملا نبإ لاقو « رجفلا عم ىرأ نأ یمآو هلهأ عم لِي ىنلا ىتثعب » لاق هنع

 هيلع ةداعإ الف ذئنيح یر نمو ؛ ةنسلا فلاخم هلعاف نآل رجفلا عولط لبق ىرلا زوحي الو ؛ لِي ىنلا لعف اک سمشلا
 نال هيف ةلالد الو , ةفعضلا نع مارا رمشلا فوقولا طاقسإ ىلع اضيأ هب لدتسا و . هئرحي ال لاق ادحأ ما الذا

 ناکف ةلأسملا هذه ىف فلسا فلتخا دقو . ابلبق ىلا رمع نبا ةياور هتيب دقو « فوقولا نع ةّتكاس ءامسأ ةءاور

 مد الف ليللا نم ناك تقو ىأ ىف ابن عفد مث اهب لز نمو « مد هيلعف اهب لزني ملف ةفلدرع سم نم : لوقي مهضعب
 « مد هيلعو اك عسض دوز اب في مل نم : ىروألاو یرهزلا و ةداتقو دهاجم لاقو . مامالا حم فقي مل ولو هيلع

 وه اع لو ؛ اقلطم هيلع مد ال ىعازوالا لاق ه و « ءاطع نع یورو ؛ روث ىبأو قح )و دمحأو ةف يلح ىبأ لوق رهو

 عج اإ ١ اعوفرم ورمع نب هللا دبع نع فعض هيف دنس ىربطلا یورو . هب لزني مل ءاش نمو هب لزت ءاش نم لزنم

 نبا راشأو « هب الإ جحلا متي ال نكر اهب فوقولا نأ ىلا ةميزخ نباو یعفاشا تنب نبا بهذو « نينلسملا بدل لزم

 لصحيو جا هتاف اهب فقتي ۸ نم اولاق مهنأ بجملاو « ىعخذلاو ةمقاع نع رذناا نبا هلقأو « هحيجوت ىلا رذنملا

 دقو ( مارحلا رعشملا دنع هللا اورکذاف إل لاق امنإو فوقولا ركذي مل للا نأب یراحطلا جتحاو « ةرمع همارح]

 جحلا بلص نم سيل باتکلا ىف روکذلا ركذلا ناك اذاف « مات هجح نأ ركذ ريغب اب فقو نم نأ ىلع اوعجأ
 وهو - سرضم نب ةورع ثيدح نم هب ارچتحا امو : لا . اضرف نوكي ال نأ ىرحأ هيف ركذلا نوكب ىذلا نطوملاف

 ناكو ةفلدزملاب رجفلا ةالص انعم دهش نم » لاق هعفر  ةلمهم اهدعب ةروسکساا ءارلا ديدشتو ةمجعملا حتفو ملا مضب

 عم اهلصي مف ةالصلا نع مانو فقوو اهب تاب ول هنأ مهعامجال « هجح مت دقف ران وأ اليل ةفرعب كلذ لبق فقو دق
 عاحار یطقرادلا و نابح نبا هجيحو نئسلا باع هجرخآ ةورع تیدحو . ینا مان هجح نأ هتئاف ىح مامالا

 ءىط لبج نرم هللا لوسد اي تج : تلق - عمجب ىنعي - فقولا ھل هللا لوسر تيتأ » هنع دواد بأ ظفلو

 : لس هللا لوسد لاقف ؟ جح نم یل لېف « هيلع تفقو الإ لبج نم تکرت ام هللاو « ىسفن تبعتأو ىتيطم تللك أف

 امج كردأ نم » فاسنلاو « هثفت ىضقو هجح مت دقف اراب وأ اليل كلذ لبق تافرع ىتأو ةالصلا هذه انعم كردأ نم
 مل نمو » ىلعي فالو « كردي ملف سانلاو مامالا عم كردي مل نمو « جملا كردأ دقف اوضيفي ىح سانلاو مامإلا عم
 نع فرطم ةياور نم اهنأ نيبو ةدايزلا هذه راكنإ ىف اءزج لیقعلا رفعج وبأ فنص دقو « هل جح الف اعج كردي

 حبصلا ةالص لصب مل نم هنأ عرف ططشلا مزح نبا بکترا دقو « نوتلا ىف مهي ناك افرطم ناو ةورع نع ىعشلا
 ىلع عامجإلا کش هذه هتفلاخم ةمادق نبا ربعي ملو « ىواحطلا هب همزلآ 1 امازتلا هتوفي جا نأ مامإلا عم ةفلدزع
 مثدنع راذعالا ةلمج نمو « رذع هب سيل نم مد ام فوقولا كرتب بحب ةيفنملا دنعو « ىراحطلا هاكح ا ءازجالا

 دبع دلاو ركب يآ نب دمت نا وه ( مساقلا نع ) هلوق ٠ نيقيرط نم هدروأ ةقئاع تیدح عبارلا ثيدحلا . ماحزلا

 . ابمسج مظع نم ىأ ( ةلمقث ) هأوق ۱ نینمواا مأ ةمهن تنب ىأ ( ةدوس تنذأتسا ) هلوق . هنع یوارلا نحرلا

 « اب تبشت ىأ ضرألاب طبثت اهناک ةكرحلا ةئيطب ىأ ةفيفخ ةلمهم اهدعب ةدحوملا سکو ةثلثملا حتفب ( ةطبث ) هلوق
 حلفآ قيرطب هبقع كلذلف « هيف ةدوس هتنذأتسأ ام یروثلا وهو نايفس نع هيف ىراخبلا خيش ريثكن ب دم ركذب لو

 یرابلا حف © ؟" جاد سم



 جملا پاک - ۲۰ ۱ ۱ ۵۳۰

 ةعمز تذب ةدوس نا » هظفل و كلذ نيف ىروثلا نع عسکو قيرط نم هجام نبا هجرخأ دقو , كلذل ةببلا مساقلا نع

 قيرط نم ةناوع ىبالو « « اهل نذأف سالا ةعفد لبق عج نم عفدت نأ عللي هللا لوسر تنذأتساف . ةطبث ةأرما تناك

 نمو ۰ هظفل قسي ملف عيكو قيرط نم سم هجرخأو « < عمج ةليل ةدوس مقلب هللا لوسر م"دق » ىروثلا نع ةديبق

 اک رپ هللا لور تند اعتا "فنك نا تودوو ظفلب ساقلا نب نمح لا ديع نع یرعلا رمع نب هللا ديبع قورط

 | < نيثكنب دم قايس لثم ثيدحلا ةيقب ركذف « سانلا ىتأي نأ لبق ةرمجا ىرأف ین حبصلا لضأف ةدوس هتنذأتسا

 ۰ « مامإلا عم الإ ضیفت ال ةشئاع تناكو د ةدايزلا نم هبيفو مساقلا نب نمحرلا دبع نع بأ قيرط نم هوحن هلو

 هلو « مساقلا انريخأ » حلفأ نع كرابلا نبا قيرط نم لیعاعالا ةياود ىف ( مساقلا نع ديمح نب ملفأ انثدح ) هلوق
 ىنعقلا نع سم ةياود ىف ( سانلا ةمطح لبق عفدت نأ ) هلوق . « مساقلا تعم » حلفأ نع یا ركب بأ قيرط نم
 فالف ) هلوق . ةحزلا نيتلمهملا ءاطلا نوكسو ءاحلا حتفب ةمطحلاو « سانلا ةمطح لبقو هلبق عفدت نأ » حلفأ نع

 عقو : ( هیبنت ) ١ ۔یش لك نم هب حرفي ام ىأ « حورفم » اطوقو « بحأ » هربخو أدتبم وهف ماللا حتفب (نركأ

 تناكو د هظفلو را ىوار مماقلا نم ةليقثلاب ةطبثلا ریست نأب رعشي ام ديمح نب حلفأ نع ینعقلا نع سم دنع

 ثيدحلا قاس نأ دعب حلفأ نع كيدف ىبأ نبا قيرط نم ةناوع فالو < ةليقثلا ةطبشلاو .: مساقلا لوقي « ةطبث ةأرمأ

 « ةطبث ةأرما تناكو » حلفأ نع ىدقعلا ساع ىبأ قيرط نم هلو « ةليقثلا ةطبألا : لاق ةطبث ةأرما تناكو » ظفلب

 لبق عقاولا جاردالا نم ةطبث ةليقث ةأرما تناكو فنصملا دنع يشك نب دمع ةياور ىف هلوقف اذه لمف « ةليقث ىنعي

 نيظفللا نأ رخالا یرارلا نظف لصالا دعب ريسفتلا جردأ ىوارلا نأ هیسو « ادج ةلبلق هتلثمأو هيلع جردأ ام

 لعأ هاو . رخأو مدقف نلا لصأ ىف ناتبات

 مجم "رجفلا ىلصي ىتم اپ - ٩
 نما دبع نع راع ىنث دح لاق هرشمعلااندح ی انثادح ثايغ نب صفح ن رع ارم - ۲

 برغل نعمت : نيتالص الإ « اهتاقيم رينا ةالص ىلص إب وللا تار ام » لاق هنع هللا یضر هللا دبع نع

 ۱ « اهن اقيي لبق رجفلا ىلصو « ءاشيلاو

 نجرخ » لاق دي زب نب نجرا دبع نع قاحسإ ىبأ نع ليثارسإ انتدح اجر نہ للا دبع شور - ۳
 هاشملاو « ةمانإو ناذأب اهّدحو ةالص "لک : نيتالصلا ىلصف مك انمدق مث « ةكم ىلإ هنع "لا ىضر هللا دبع عم

 نإ : لاق مث  رجفلا_ملطب مل لوقي ”لئاقو «رجفلا "ملط لوقي ”لئاق - رجفلا "ملط َنيح رجفلا ىلص مث . اهنيب

 سانلا مقي الف « ءاشملاو ّبرغلا : ناکسلا اذه ىف اهو نع الكوخ نينالصلا نيتاه نا : لا هي هلا لوسر

 نآلا ضافأ َنينمؤملا ريمأ نأ ول : لاق مث رفسآ ىتح فقو مث . ةعاسلا هذه رجفلا ةالصو « اومتعي یتح مت

 ةبقعلا ةر ف یح ی "لزب ۸ ¢ هنع ا یر نا مند مأ عرسمأ تراك وفا ىردأ اف ۰ : ةكسلا باصا

 « رحنلا موي



 ۳۹ ادى( ۱3۸۳ ثيدحلا

 وه ( ةراع ینئدح ) هلوق Nh ارصتخ دوعسم نبا ثيدح هيف رکذ ( عسحي رجفلا ىلصي یم باب ) هلو

 دك ىبأ ريغ ةياور ىف ( اهتاقيم يغل ) هلوق . نویفوک هلك دانسالاو « ىمخنلا ديزي نبا وه نمحرلا ديعو « ريبع نبا
 ةيناثلا .قيرطلا ىف هلوق ٠ باب لبق هيلع مالكلا ىف هانيب اک داتعملا اهتقو ريغ ىف دارلاو « ماللا لدب ةدحوملاب « ريغب د

 دقو « لک الا ىأ اهرسكب ال ةلمبملا حتفب ( امهیب ءاشعلاو ) هلوق ٠ « انجرخ » رذ ىبأ ريغ.ةياور ىف ( تجرخ )

 ةرخألا ءاشعلا تقو وهو ةمتملا ىف اواخدي ىأ ( اومتعي ىتح) هلوق ٠ لادلا حتفب ( مدقی الف ) هلوق ۰ هحاضيإ مدقت

 اف ) هلوقو « مالكلا رخآ ىف نيب اک ناثع ىنعي (نآلا ضافأ نيئمؤملا ريمأ نأ ول ) هلوق ٠ تقاولا ىف هنایب مدقت اک

 نأ دارلاو ۰ دوعسم نبا مالك هنإ لاق نم أطخأو « دوءسم نبأ نع ىوارلا دیزب نب نمحرلا ديع مالک ره ( یردآ

 رع ثيدح ىف اک ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ال افالخ « سمشلا عولط لبق رافسإلا دنع مارحلا رعشلا نم عفدلا ةنسلا
 ریظن نأ ثيدحلا اذه ىف ةدايزلا نم دمحأ دنع قع ىلأ نع مزاح نب ريرج ةياور ىف عقو : ( ةدئاف) . هدعب ىنذلا

 ريمأ نأ ول: لاقف سمشلا تباغ ةفرعب انفقو ال » هظفلو اضيأ ةفرع نم عفدلا دنع دوعسم نبا نم ردص لوقلا اذه
 عضوأف : لاق « ناثع ةضافإ وأ عرسآ دوعسم نبأ مالک أ ىردأ اف : لاق « تاضأ دق ناك نالا ضافأ نيئمؤالا

 نیا ضافأ » ثيدحلا اذه ىف قتحسإ ىبأ نع ايركذ قيرط نم هلو « اعمج ىلأ ىتح قنعلا لع دوعسم نبا دزي لو . سانا

 نع ةيواعم وأو نايفس انثدح » روصنم نب ديعس لاقو « امج ىتأ ىتح هريعب برضي ال هتنيه ىلع ةفرع نم دوعسم .

 ةدايزلا هذهو « سم ىداو ىف هريعب عضوأ دوعسم نبأ نأ ديزي نب نمحرلا دبع نع ريع نب ةرابع نع شمعألا

 مالکلا ىتأيس ( ةبقعلا ةرمج یر ىح ىلي لذي ملف ) هلق ۰ اسم دنع جملا ةفص ىف ليوطلا رباج ثيدح ىف ةدوفرم
 ىلاعت هللا ءاش نا هيلي ىذلا بابلا ىف هيلع
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 « سشلا حاط نأ لبق ضافأ مع « مهفلاخ لی یبلا " ناو . ريب م قرشا : نولوقيو

 [ ۳۸۳۸ : ىف هفرط - ۱۳۸4 ثيدحلا ]

 . یعیبسلا وه ( قعإ بأ نع ) هلوق ۰ مارحلا رعشملاب فوقولا دعب ىأ ( عج رم عفدي ىم باب ) هلق

 ةيلهاجلا مايأ ىف فنصبل وه اذکو < ليعامسالا هجرخآ « عمج نم » ةبعش نع ناطقلا ىحيب داز ( نوضيفي ال ) هلوق

 سمشلا اورب ینح» نايفس نع ىسوم نب هللا ديبع ةياور نم ینارطلا دازو « قحح] ىلأ نع ىروثلا نايفس ةياور نم

 لاقو ‹ قورشلا ىف لخدا ىأ قاربثالا نم مآ لمف هلوأ حتفب قرشأ ( ری قرشآ : نولوتیو ) هلوق ٠ « ديبث ىلع
 «؛سمشلا كيلع علطتل ىنعملا نأ روهشلاو ؛ نيبب سيل و قرش نم ىنالث هنأ كة زمهلا رسكب مهضعب هطبضو : نيتلا نبا

 ىلع وهو « كانه فورعم لبج ةدحوملا رسكو ةثلثللا حتافب ریبئ و ٠ اضيأ نيبب سيل و « لبج اب ءیخآ هانعم : ليقو
 ةبعش نع ديلولا وبأ داز « هيف نفد يبث هما ليذه نم لجرب فرع« ةكم لابج مظعأ وهو « ىنم ىلا بهاذلا راسي

 قيرط نم ىربطلاو « قحس] ىنأ نع ةاطرأ نب جاجح قيرط نم هجام نبال هلثمو « ىليعامسالا هجرخأ « نين اک



Ye 
 جا باتک- ۳۲»

 سرا راغآ مهو نم وهو « رحنلل عقدت اک هانعم : ىربطلا لاق « ريغن انلعل ريبث قوا ١ قح] ىبأ نع ليئارسإ

 ضافأ مث ) هلوق . عجسلا ةدارال ريغن فو نيب ىف ءارلا نوکسب مهضعب هطبضو : نيتلا نبا لاق ؛ ودع ىف عرسأ اذإ
 نوكي نأ لمتحيو « هيف اومفد اذإ ثيدحلا ىف موقلا ضافأ هنمو « ىعمسالا هلاق ةعفدلا ةضافإلا ( سمدثلا علطق نأ لبق
 « مهفل اخ هلوق ىلع هفطعل يقلب ینلا ضافأ لعاف نرکی نأ لمتح و « اذه لبق ام هثيدح ءاهتنا نوکیف رمع ضافأ لعاف

 ىروثلا اود قو < ضافأف » ىذمرتلا دلع ةعش نع یسل ابطلا دواد نأ ةياود ىف عقر دقو . دمتعلا وه اذهو

 علطت ىح نورفني ال نوكرشملا ناک» هدنسب قحإ ىا نغ اركز قيرط نم ىربطللو « ضافأف هب ینلا میل اخ »

 موقلا ةالص ردقل عفدف » ليئارسإ ةياور نم هلو « سمشلا عولط لبق رفنف كلذ ه یک یر هللا لوسر ناو ؛ سمشلا

 ىتأ یتح ءاوصقلا بکر مث» سم دنع لیوطلا راج ثیدح ىف عقو ام كلذ نم حضوأو , ةادغلا ةالصل نیرفسلا

 علطت نأ لبق عفدف « ادج رفسآ ىتح افقاو لزب ملف « هدحوو هلاهؤ هربكو ىلاعت هللا اعدف ةلبقلا لبقتساف مارحلا رمدلا
 نع ىروثلا قيرط نم رذنملا نأ یورو « هقفاوب ام, نامثع عسنصو كلذ ىف دوعسم نبا تیدح مدقت دقو ‹ سمشلا

 « ةادغلا ةالص نم نب رفسملا موقلا فارصناك : لاق ؟ عمج نم هللا دبع عفد یتم : ديزي نب نمحرلا دبع تلأس» قع ىبأ

 مث لضفلا دراز حزق لع فقوف ادغ ةسفادزملاب 9 هللا لوسر حبصأ امل , لاق ىلع ثبدح نم یریطلا یورو

 « رفسآ اذإ ىح » هلوق نود ىذمرتلا ىف هلصأو < عفد رفسأ اذ] ىح . فقوم ةفلدزلا لکو « فقولا اذه : لاق
 سمشلا تعلط اذإ ىتح « ةفادزملاب نوفق ةيلهاجلا لهأ ناك, سابع نبا نع ةمرکع قیرط نم یربطااو ةعرزخ نبالو

 لبق ءىش لک رفسأ نيح مقلب هلا لوسر مفدف « اومفد لاجرلا سوءر ىلع مالا اهنأك لابجلا سوءر ىلع تناكف
 ةفلدزااب فقوملا نم عفدلا لضف ثيدحلا اذه ىفو « هوحن ةمرخ نب روسملا ثيدح نم قببلاو « سمشلا علطت نأ
 ىتح هيف فقي مل نم نأ ىلع عامجإلا ىربطلا لقن و . رجفلا لبق عفد نميف فالتخالا نايب مدقت دقو < رافسالا دنع

 ناكو « دابخآلا هذه رهاظب نولوقي للعلا لهأ روهمجو ىعفاشلا ناكو : رذنلا نبا لاق فرقولا هتاف سمشلا تعلط

 لبق عفديل الا اسلغم ةالصلا لجعي مل مقلب ىنلا نأب هباحعآ ضمب هل جتحاو « رافسالا لبق عفدب تأ ىري كلام
 ىلوأ ناك سمشاا عولط نم هعفد دعب نم لكف 2, سمشلا

 ريسلا ىف فادترالاو ؛ ةرجلا عرب َنيح رحنلا ةادغ ريبكنلاو ةيبلتلا صاب - ۱

 امنع "لا ی ر سابع نب نع هاطع نع رج نبا انب راک ن احضلا صام وبأ اشو - ۰

 8 رجلا یمر یتح ۳۹5 زی ۸ هنأ لضفلا تربخأو « لضفلا فد وأ و ىنلا "ناد

 نع * لا و نع یا ات دح ریرج نب ”بهو انت لح برح نب و انشئ - ۲

 ناک امنع نا یر دز ن ةماسأ نا مه اهنع نا یر اغ نا نع هلا دبع نب نا دیبع نع یره زا

 ئبلا لزب مل :الاق مالک دف لاق « ينم ىلا ةفادزلل نم لضفلا فرا مش « ةفلرلا ىلإ ةفرع نم هب ّئنلا فذر

 « ةبقملا ةرجج ىر ىتح ىباي هي

 لاق ٠ بوصأ وهو. « ىري نيح د ىنيمشكلا ةاود ف ( ىدب ىح رحنلا ةادغ زيبكتلاو ةيبلتلا باب ) هلوق



 ۳۳ ۱۹۸۷۰۱۹۸۵ ثيدحلا

 نأ دارآو « ةيبلتلا لالخ ىف ینلا رکذلا ىلا راشآ نوكي نأ لمتحيف « بیبکسلا رکذ ثيدحلا ف سیل : یامرکلا

 , اهادع ام كرت ىلع لدت اتماد] و ةيبلتلا ةمادإ ىلع لدي «لزي م» هلوق نال ذئنيح عورشم ريغ ريبكشلا نأ ىلع لدتسي

 « هتدأع هه ترج اک هترط ضعب ىف درو ام ىلا راشأ هنأ دمتعلاو . یبتنا ريبكآلا ركذ هيف ثودح نم رصتخم وه وأ

 اف ب هللا لوسر عم تجرخ ه هللا دبع نع سیم ىبأ نع دهاجب قيرط نم ىراحطلاو ةبيش ىبأ ناو دمحأ دنمف
 نب یسیع قيرط نم ملسم ةياور ىف ( لضفلا ربخأف ) هلوق . « ريبكتب اهطلخي نأ الإ ةبقعلا ةرج ىر ىتح ةيبلتلا كرت

 ىأ ( امهالكف ) ةيناثلا قيرطلا ىف هلوق ۰ « هربخآ لضفلا نأ سابع نبا قريخأف » ءاطع نع جرج نبا نع سنوي

 لسم دنع نأ « عمجو ةفرع نيب لوزألا باب » ىف مدقت امل لاكشإ ةماسأ ركذ ىفو « ديز نب ةماسأو سابع نب لضفلا
 نوكي نأ هاضتقم نال « لجر ىلع شيرق قابس ىف انأ تقلطناو » لاق ةماسأ نأ بيرك نع ةبقع نب مهارب] ةباور ىف

 عم عجري هنأ عنامال نكل « السرم ةيبلتلا نم لضفلا هب ربخأ ام لب هرابخ] نوكمف ةرجلا یر ىلا قبس ةماسأ
 تيأرف » تلاق نيصحلا مأ ثيدح نم اضيأ سم جرخأ دقو . لَم ىنلا یاب ىتح اهب مقي وأ ةرجلا ىلا مقلي ینا

 یر ىتح رجلا نم هرتسي هبوث عفار رخالاو ألم ىنلا ةقان ماطخم ذخآ امهدحأو عادولا ةجح ىف الالبو ديز نب ةماسأ

 ثيدحلا اذه ىف لضفلا نع سابع نبا نع نيسحلا نب ىلع قيرط نم ةبيش ىلأ نبا داز : ( هسنت ) . « ةبقعلا ةرمج

 ةيبلتلا نأ ثيدحلا اذه ىفو « اباب نيئالثو فين دعب محلا اذه ىنأيسو « ةاصح لك عم ربكي تايصح عبس اهامرف »

 سابع نبا نع حيحص دائساب رذنملا نبا یورو . للحتلا ىف جاحلا عرشي اهدعب و « رحنلا موي ةرجلا یر ىلا رمتست

 یورو « ةبقعلا ةرمج ىرت نأ كلح ءديو ؛ كلح .دب ىتح بلف اجاح تنك ناف « جا راعش ةيبلتلا » لوقي ناك هنأ

 « ةرخجأ ىري ىح یلب ناكو « ةجح ةرشع ىدحإ ربع عم تججح » لاق سابع نبا قيرط رم روصنم نب ديعس
 اذإ ةيبلتلا مرحلا عطقي : ةفئاط تلاقو « مهعابتأو قعإو دمحأو یروثاو ةفينح وبأو ىففاشلا لاق اهرارمتسابو

 اهعطقي : ةفئاط تلاقو . ةفرع ىلا ةكم نم جرخ اذإ ةيبلتلا دواعي ناك نكل ٠ رمع نبا بهذم وهو « مرحلا لخد

 « ىلعو صاقو ىلأ نب دعسو ةشئاع نع ةحيحم دیناسأب روصنم نب ديمو رذنملا نبا هاود « فقوملا ىلا حاد اذإ
 لاق نكل هلثم ىرصبلا نسحلا نعو « كللاو ىعازوألا لوق وهو « ةفرع موب سمشاا لاوزب هديقو كلام لاق هبو

 لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع حيحص دانساب ىواحطلا ىور دقو . لوألا ىنعي وهو « ةفرع موب ةادغلا ىلص اذا »

 مأ سانلا ینآ : هللا دبع لاقف ؟ اذه یارعآ : لجر لاقف , ىلي لعج عمج ىلا ضافأ الف « هللا دبع عم تججح د

 رکذلا نم اهريغب لاغتشالل ابكرت هنأ ةفرع موب نم ةيبلتلا كرت هنع ىور نم لك نأ ىلا ىواحطلا راشأو « اواض

 ىر عم ةيبلتلا عطقي له اضيأ اوةلتخاو . لأ هللاو راالا نم فلتخا ام نيب كلذ ىف عمجو ۰ عرشت ال انآ لع ال

 مط لديو « یعفادلا باحصأ ضعي و دمحأ ىناثلا لاو ؛ روبمجلا لوألا ىلا بهذف ؟ ىرلا مام" دنع وأ ةاصح لوأ

 عح تضفأ » لاق لضفلا نع سابع نبا نع نيسحلا نب ىلع نع هيبأ نع دم نب رفعج قي رط نم ةع زخ نبا یود ام

 لاق « ةاصح رخآ عم ةيبلتلا عطق مث < ةاصح لک عم ربكي ةبقملا ةرمج یر ىتح ىلي لزب ملف « تافرع نم ل ىنلا

 ىأ « ةبقملا ةرمج یر ىح » هلو دارلا ناو ؛ ىرخألا تایاورلا ىف مهيأ امل رسفم حيحص ثيدح اذه : ةمي رخ نبا

 بد من
 ىف مای ةثالث مایصف اد مل نف « یادطا نم رتئيتسا اف حلا ىلا ةرمملاب مت نف ) ببسإب - ۲



  ۲۵جملا باتگ- ٠
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 مارحلا دجسلا ىرضاح هلهأ نكي | نمل كلذ ناک رشته ممر اذإ ةعبسو جملا ( ٠٠١ ربا
 سابع نا ”تلأس » لاق درج وبا امدح ةبعش وا ”رضنلا.ا:ربخأ روصنم "نب قاعسا شو - دهه

 .: لاق . مد ىف كر وأ اش ا رج ابف لاقف یا نع هتلأسو « اه ینا ملا نع امهنع قا “ضر
 هما هی. نم معمو ءروربم ريح : ىداني انان ناک ملل ىف ةيأرف ؛تسیف « اهوهرك اسا "ناکو
 « مساقلا ی م « رک أ للا : لاقف « هتد امهنع لا ی ر ساب

 » روربم "جحو بم ةرمع 2 ي نع ردنغو ريرج ن بهوو مدا لاقو لاق
 قاذك ( مارحلا دجسلا یرضاح #ىلاعت هلوق ىلا -یدملا نم رسیتسا اف جحلا ىلا ةرمعلاب عم نف باب ) هلوق

 ماكحأ ركذي نأ دارأ ىنم ىلا لوصولا ىلا جحلا ةفص ىف ىهتنا امل هنأ كلذو « ىدملا ريسفت كلذب فنصلا ضرغو ( مارا دجسملا یرضاح و هلوقو ( یدما ل هلوق نيب ام ةمي رک قیرط ىف قاسو. « تقولا أو رذ ىبأ ةياور
 نف متنمأ اذاف ) هلوقل نمالا لاح ىف ىأ ( عت نف ) هلوقب دارلاو ۰ ین الاغ نوكي كلذ نال « رخنلاو ىذحلا
 ( متنمأ اذف ) هلوق ىف لاق ةورع نع ىرإطلا ىددو 5 رصحاب صتخ ال عملا نأ ىف روپمجلا ةجح هيفو ( عقم
 مو تلزت امال « فوخلا نم نمالا ا دارملا را ةبألا ليوأتب هبشالاو : ىربطلا لاق « هوحنو عجولا نم ىأ
 ليمش نبا وه ( رضنلا انربخأ ) هلق . نمالا لاح نولمعي امو « رصحلا لاح نولمعي ام مل تنييف ةيبيدحلاب نوفئاغ
 دقو «نارقلاو عملا باب , رخآ ىف قيرط ثيدحلا اذهل مدقت دقو ءارلاو مجاب ( ةرمج وبأ ) هلو. ٠ ةيبرعلا بحاص
 ( ىدا نع ) هلو سابع نا ىأ ( هتلأسو ) هلو . یدما نايب انه هنم ضرغلاو ٠ كانه هيلع مالكلا مدقت
 نوکسو ةمجملا نيشلا رسكب ( كرش وأ ) هلق . دوزجلا هذه لوقت كن وم ابظفل و عطقاا ىأ درجا نم ذوخأم وهو , نأ وأ ناكاركذ ريعب ىأ ىازلا ضو مجلا حتفب (ددزج) هلق ۰ مد متن نم ىلع بخي ىنعي ةعتلا ىأ ابف لاقف
 لاق راج نع لسم هاور امل قفاوم اذهو < ةعاج ع دحاولا .ىثلا ”ىزحب ثيح یآ مد ىف ہک راشم ىأ ءارلا
 ی ةندب ىف انم ةعبس لک رقبلاو لپ لا ىف كرتشت نأ متلي هللا لوسد انرمأف « جحلاب نیلم ب هللا لوسد عم انجرخ د
 میضعب ناك وأ كاذب نيب رقم مهلك اوناک ءاوسو . ابجاو وأ اعوطت یدملا نك ءاوس « دوپمبا و یعفاشلا لاق اذهب و
 نعو « ىدملاب نيب رقتم مهلك اونوکی نأ كارتشالا ف طرتشي : ةفينح ىنأ نعو « محلا ديزي مهضعب و برقتلا ديدي
 « بجاولا نود عوطتلا ىده ىف زوج : ةيكل الا ضعبو دواد نعو ۰ ةدحاو مهب ابسأ نوک نأ ةداب ز هلثم رفز
 « نيرصغ اوناک تبح ةيبيدحلاب ناک اإ راج تیدح نأب یضاقلا ليعامسا هل جتحاو < املطم زوج ال : كلام نعو
 كلذ قاس مث « ةاش ىدملا نم رسينسا ام نأ هنع اوورف هباحصأ تاقث هنع ةرمج أ فلات سابع نبا ثيدح امأو
 نأ ىرأ تنك ام » لاق سابع نبا نع نيريس نب دم نع بوبأ نع ديز نب دامح نع ناس انادحو : لاق . فيعش تل و « ةرمج ىبأ ةياور لثم سابع نبا نع سراط نع ثيل یود دقو : لاق سابع نبأ نع منع ةحيح دين اسأب
 ركذ مهلع داز هنآل ةافانم هريغ ةياودو ةرج نآ ةياور نيب سیل ۰ ىهتا < دحاو نم رثك أ نع ىضقي ادحاو امد
 ىدحلا صاصتخا معز نم ىلع د رلا ةاشلا ىلع راصتقالاب سابع نبا دارأ امو . ةاشلا ركذ ىلع مهقفادو كارتشالا



o ۱۹۸۸ ثيدحلا 

 تناك ول كلذ عمو « ةعطقنف سابع نبا نع دمع ةيا ور امأو . اذه دعب هركذنس امف حضاو كلذو ۰ رقبلاو لبالاب

 كارتشالا ةحصب لقنلا هدنع حص ىتح دابتجالا ةبج نم كلذ یرب ال ناك هنأ ربخآ سابع نبا نوكي نأ لمتحا ةلصتم

 جاجتحالاو هقيثوت ىلع ءابلعلا عمجأ نم ةياود ىف نعطلا نم لر وهو « رابخالا عمتجت اذبو « ةرمج 5 هب ىفأف

 ۰ ةنسلا هتغلب امل كلذ نع حجر مث «كيرشتلا ىرب ال ناك هنأ ريع نا نع ىور دقو . ىعيضلا ةرمج وبأ وهو هتياورب

 نع ”ىرحت ةرقيلاو روزا : تلق رمع نا تلأس » لاق ىعشلا نع دهاجم انثدح باهولا دع ایادح : دحأ لاق

 نع رورجلا نس علي هللا لوسر نأ نومعزب دمع باصأ ناف : تلق لا ؟ سفن ةعبس امو « ىعش اي : لاق ؟ ةعبس

 ليوأت امأو . ءاذهب ترعش ام : لاق . ممت : لاق ؟نالف اي كلذكأ : لجرل ربع نبا لاقف لاق . ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس

 ىف رباج نع ىرخأ قيرط نم لسم ىود لب « ثيدحلاب جاجتحالا مفدي الف ةيبيدحلاب ناك هنأب رباج ثيدحل ليعامسا

 لصأ ةحص ىلع لدي اذهو « ةيدهلا ىف انم رفنلا عمجنو یدهن نأ انللحأ اذإ و هلا لوسر انمأف » لاق ثيدح ءانثأ

 بهسلا نب ديعس نع نيتياورل' ىدح] الإ , ةعبس نم رثكأ ىف نوکی ال هنأ ىلع كارتشالاب لاق نم قفتاو « كارتشالا

 « هاوقو هحيحص ىف كلذل جتحاو « ةيعفاشلا نم ةعزخ ناو هيوهار نب قحا لاق هيو ۰ ةرشع نع "یزجت : لاقف

 « نيحيحصلا ىف وهو ثيدحلا « يعجب منا نم ارش لدعف مق هب هنا » جدخ نب عقار ثیدح ةع زخ نبا هل جتساو

 متاح نا ناو ىربطلا هاورو ‹ روپمبا لوق وه « ةاش وأد هلوقو < ابف كارتشالا حصي ال ةاشلا نأ ىلع اوعجاو

 نم رسیتسا ام نایرب ال اناک امهنآ ريع ناو ةشناع نع دم نب مساقلا نع ىوق دانساپ اب ورو « مهنع ةحيعص دين اسأب

 ىلا اوبهذ مبنظآ : هل « ماکحالا » ىف ىضاقلا لمءامسا لاق : ةفئاطو مماقل امهقفاوو « رقبلاو لبالا نم الإ ىدحلا

 درو : لاق « ندبلا مسا هيلع عقب ام صیصخت ىلا اويهذف < هللا رئاعش نم کل اهانلعج ندبلاو ال یلاعت هلوقل كلذ

 كلذب جتحا دق : تلق . یده مسا اهلع عقوف ةاش ىظلا ىف نأ نوملسلا عمجأو  ةبمكلا غلاب ايده ) ىلاعت هلوق اذه

 یف هل ليقف . ةاش ىدحلا : سابع نبا لاق لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبغ ىلا حيحص دانساب یربطا ج رخأف سابع نبا

 ايده ) لوقي ىلاعت هللا ناف : لاق « ةاش اولاق ؟ ىلا ىف ام « هب نووقت ام هللا باتک نم يلع ارقا انآ : لاقف ؛كلذ

 باخت نم ادحأ ملعأ الو ءةعتم » هلوقب رضناا درفت : هريغو لیعاعالا لاق ( ةلبقتم ةعّمو ) هلوق ٠ ( ةبعكلا غلاب

 راشأ دقو ؛ تلق . ةعتم لاقف رضنلا الا ةرع ملك ةبعش با لاق : معن وبآ لاقو « ةرمع » لاق الا هنع هاوو ةبعش

 اباصوف مدآ قيرط امأ (حلا ةرمع ةبعش نع ردنغو ريرج ن بهوو مدآ لاقو) هلوق . دعب هقلع ام اذه ىلا فئصاا

 « بهو نع قوز نب مهأربا قيرط نم قبلا الصوف روج نب بهو قيرط امأو ؛ « نارقلاو عملا باب » ىف هنع

 ردنغ نغ امهالك رادنب و ىسوم ىبأ نع لسم اهجرخأو ؛ هنع دمحأ اباصوف ددنغ قیرظ مأ و

 کد هلا رثاهش نی کل اهانامج نادبلاو) : [ جملا ۳۹ ]هلوقل « ندا بوكر بسا - ۳

 فک . و عناقا اومیطأو اب ار ف ام ر جو اف فارم اهيلع لا مسا اورکدف « ريخ اپ

 اهرخس كلذك ( کنم وقتل لان نكلو اهژامو الو اهموحل هللا “لات نل . نورگشت کد ى اهان راس

 «لئاسلا : كءنراقلاو . اب دل نادبلا تيم : ”دهاج لاف . ( نينسحلا رش و کاده ام ىلع هللا اوری کس
 ت

2 2 

 نم هقتع : قيتملاو . ام امحتساو ندببلا ماظعتسا : هللا ”رئاعشو . ریقف وأ رغ نم ندبلاب ئتسي.ىذلا : ةرتمثلو



 جملا باتک -۰ 651

 رسمشلا تبِحَو هنمو « ضرالا ىلا تطقس : ”تبحَو لاقيو . ةرباهطتا
 لا یر ةريره ىبأ نع جرعالا نع دانا ی نع "كلام ان ربخآ "فسوب ن للا دبع شرم -- ۹

 : لاق . امیکرا : لاقق . ةندب اهنإ : لاقف . ابنکرا : لاقف هد قوستي الجر ئأر هب لوسر نا » هنع
 « ةيناثلا ىف وأ ةثلاثلا ىف « كلی امرا : لاق , ةندب اه[

 [ ۱2۰۰ ۲۷۵۵ ۰۱۷۹: یف فارطأ - ۱3۸۹ ثيدحلا]

 "نا » هنع فا ضر سنأ نع ةداتق انن دح الاف ةبعشو ”ماشه انن دح هاربا نب لس اشم - ۰
 : لاق . ةن اهنإ : لاق . اهنکرا : لاق . ةنّدب اهنإ : لاق . اهبكرا : لاتف ندب قوس الجر یار ب "یبلا
 «اثالث . اهبكرا

 [ ۱۱۵۹ , ۲۷۰۵ : یف هافرط م ۰ ثيدحلا]

 هللا مسا اوركذاف ٠ سيخ ابف کسل هللا رئاعش نم کل اهانلعج ندبلاو : ىلاعت هلوقل ندبلا بركر باب ) هلوق
 قاسو « تقولا ىبآو رذ ىبأ ةباور ىف اذکم ( نینسحما رشبو ىلاعت هلوق ىلا - ایونج تبجو اذاف ؛”فاوص اہلع
 لوق ىلا راشأو ( ریخ امف مكل ) ىلاعت هلوق مومعب ندہا بوكر زاوجل فنصلا لدتساو « نيتيألا ة4 رک ةياود ىف
 ۳ . ديج دانساب هنع هريغو متاح ىنأ نبا هجرخآ ۰ بلح ءاش نمو بكر ءاش نم : € ديخ ابف کل ) ىمختلا مهاربا

 اب تقحلأو لبالا نم اهلصأ و « اهمضب مصاع نع ةياور یهو جرءالا أرقو « روما ةءارق ىف لادلا نوكسب ندبلاو
 لادلا نوكسو اممضبو « رثكالل ةلمبملاو ةدحوملا حتفب وه ( اهندبل ندبلا تيمس دهاجم لاق ) هلو ٠ اعرش رقبلا
 ' دهاجم نع حیج ىلأ نبا قيرط نم دیح نب دبع هجرخأ اذکو ء انس ىأ اهتادبل ىنبمشكلا ةياور قو « مهضعبل
 ىأ ( ریقف وأ ىنغ نم ندبلاب ىقعي ىذلا رتعلاو « لئاسلا عناقلاو ) هلوق ۰ ةنايسلا لبق نم ندبلا تيمس اما : لاق
 ؟ عناقلا ام : دهاجن تلق دوسالا نب نايثع قيرط نم ديمحنب دبع اضيأ هجرخأ قيلعتلا اذهو « اهل اضرعتم ام فيطي

 ىبأ نبا جرخأو ۰ ايش كلاسي الو هسفن كي رو كباب رتعب يذلا رثعملاو < كتيب لحد ام رظتني ىذلا كراج لاق

 . لئاسلا وه : ةرم لاقو . عماطلا وه عئاقلا : لاق دهاجم نع حيجن ىبأ نبأ نع ةنييع نب نایفس قيرط نم متاح
 جرج نبا قيرط نهو . كلأسي الو كروز, كيرتمي ىذلا رثعملا : ريبج نب ديعس نع تارف نع ىروثلا قيرط نمو
 لام هيلا عنق . ةلأسلل للذتملا عونفلا : نيعلا ىف لیلا لاقو . ريقف وأ ىنغ نم نمبلاب رتعي یذلا رتعملا : دهاجم نع
 . لاس اذا ابحتفب عاقو ىضر اذأ نونلا رسكب عذق لاقيو . لأسي الو ضرتمي ىذلا رتعملاو . لئاسلا وهو < عضخو
 ديمح نب دبع هجرخأ ( امئاسحتساو ندبلا ماظعتسا هللا رئاعشو ) هلوق ٠ رثعملا ینمع وهو « یرتعلا » نسحلا أرق
 اهناسحتسا ندبلا ماظعتسا لاق € هقا رئاعش ظعي نمو لوق ىف دهاجب نع حيجي ىبأ نبا نع ءاقرو قيرط نم انمیآ
 ۱ نبا هيف نكل « هوحن سابع نبا نع دهاجم نع حين ىبأ نبا نع رخآ هجو نم ةيش فأ نا هاورو . ابناستساو
 نبا نع نایفس قيرط نم انیآ دیح نب دبع جرخآ ( ةربابجلا نم هقنع قيتملاو ) هلوق . ظفحلا ءىس وهو ليل ىبأ
 ثندح نم رازبلا هجرخأ اعوفم اذه ءاج دقو . ةربابجلا نم قتعأ هنال قيتعلا ىم اع] : لاق دهاجم نع يحن ىبأ
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 جرخأو « سابع نبا لوق وه ( سمشلا تبجو هنمو ضرالا ىلا تطقس تبجو لاقيد ) هلوق ٠ بی زلا نب هللا دبع

 نع نيقيرط نم ىربطلا هجرخأ اذکو « تطقس ىأ تبجو اذاف : لاق سابع نا نع مسقم قيرط نم متاس ىبأ نبا

 لاقف دانزلا ىبأ نع ةنيبع نبا هاورو « هيف دانزلا بأ نع كلام نع ةاورلا فلتخت مل ( جرعالا نع ) هلوق . دهاجم

 نب ديعس هجرخأ « ةريره بأ نع هيبأ نع ناثع ىلأ نب یوم نع دا. زلا بأ نع وأ « ةريره ىبأ نع جرعألا نع

 لوط دعب همسا ىلع فقأ مل ( الجد ىأد ) هلوق ۰ اقرفم نيدانسالاب دانزلا یبآ نع ىروثلا هاور دقو . هنع روصنم

 ةندب م» سنأ نع سنخألا نب ريكب قيرط نم لسمل عقوو , ثيداحألا متم ىف اذك ( ةندب قوسي) هلو . ثحبلا

 . ىوغللا املوأدم درجم ةنديلاب دارملا سل هنأ حضوي ام وهو « « ىده وأ » هجولا اذه نم ةناوع ىبالو «ةبده وأ

 ىف أ سو « ةرب ره ىبأ نع مامه قيرط ىف اذكو «ةدلقم ةندب قوسي لجر انیب » دائزلا ىلأ نع ةريغملا قيرط نم سملو

 « ةداتق نع ديعس تورط نم ىاسنلا داز ( ابکرا لاقف ) هلو . العن ةدلقم تناك اهنأ « ندبلا دیلقت باب » ف فتصبل

 سن نع نسحلا قيرط نم ىلعي بالو « ىثملا هدهج دقو د سنأ ىرع امهالک تباث نع ديمح قيرط نم قذوجلاو

 كليو « اهكرا كليو » لم دنع مامه ةياور ىف عقو (ةثلاثلا ىف وأ ةيناثلا ف كليو ) هلوق . ةفيعض اهنکل « ايفاح »

 ةرب ره ىبأ نع نالجم قیرط نمو « دائزلا بأ نع امهالک یروڈاو قعتإ نب نحرلا دبع ةياور نم دحالو « اپکرا

 اهنإ انلق دقو « ابكرف » نسحلا ةياور نم ىلعي وبأ داز « كحيو اپکدا : لاق . ةئدي بن : لاق . كحيو اپکرا » لا

 ىف لعنلاو متي ىنلا راسي اهکار هتیأر دقلف د ةريره ىبأ نع ةمركع قيرط نم فنصل قأيس نكل < ةفيعض

 اراد اولا مارا تيبلا ىلا ةادبملا لبالا نم ةدحاولا ىلع ةندبلا قلطأ هنأ قرطلا هذه نيبتو « اهقن#

 كاذلف بدم ابن وكى نخ هنأ نظ لجرلا نأ رهاظلاف  مولعم لبالا نم اهنوكن آل ةئدب اهنإ هلوقب باوجلا لصح مل ىوغلاا

 « كليو » هتعجامم ىف داز ۱! هل لاق اذطو « ةدلقم تناك ابنوکل ب ىنلا ىلع كلذ فخم مل هنأ قحلاو « ةندب اهنإ لاق

 نع ىدملا بحاص لصفتسي مل مب هنوكلا « هب اعوطتم وأ ابجاو ناك ءاوس ىدحلا بوکر زاوج ىلع هب لدشساو
 بكري له : لس هنا » ىلع ثيدح نم دحآ هجرخأ ام اذه نم حرصأو . كلذب فلتخي ال کمبا نأ ىلع لدف « كلذ

 ؛ ب ىنلا ىده ىأ « هده نوبكري مرمأیف نوشعر لاجرلاب رع, هلي ىنلا ناكدق « ساب ال : لاقف ؟هيده لجرا

 وهو « رهاظا لهأ لاق هبو , قححإو دحأل رذنملا نبا هبسف و « نيبزلا نب ةورع لاق اقلطم زاوج ابو . خاص هدانس)

 لقن و « ىدرواملاو لاففلا نع « بذپلا حرش > ىف هلقن و « اياحضلا ىف هلصال اعبت « ةضورلا د ف ىوونلا هب مرج یذلا

 ىذلا وهو «صنلا فلاخي ةجاح ريغب هزب وجت : ىنايورلا لاقو « ةجاحلاب هديبقت امهريغو ىجيندنبلاو دماح ىلأ نع هيف

 ی و كلامو ىعفاشلا نع ةجاح يغب اهب وكر ةهارك بلا دبع نبا قلطأو « قصتإ و دخآ و یعفاشلا نع ىذمرتلا ةاكح

 دنع يمشلا نع لوقنلا وهو « كلذ ىلا رارطضالاب فا نم « ةيادحلا » بحاص هديقو .« ءابقفلا رثك أو ةنيثح
 : قبلا هل مجرتو رذنملا نبا هلقث یذلایمفاشاا ظفل و . ادب هئم دجب ال نم الإ ئدحلا بكري ال :هظفل و ةبيش فأ نبا

 نم ىضئقمو ٠ لزت حارثسا اذاف « ةرورضلل بکر : كلام نع ی رعلا نا لاقو . حداف نيغ اب وکد رضا اذا بكري

 هويقلا هذه رابتعا ىلع ليلدلاو « ىرخأ ةرورض نم الإ اهبوكر ىلا دومي ال هترورش تبتا نم نأ ةرورضلاب هديق
 اعرف رم راج ثيدح نم لص هاور ام .ةدورضلا ءاهتناب بوكرلا ءاهتناو:.فورعملاب بوكرلاو رآرطضالا یهو ةلالثلا

 نب ديعس یورو ؛ اهكرت اهريغ دجو اذ] هئا هموبفم ناف « اریظ دم ىتح املا تشأ اذا فورعملاب اپکرا : ظفلب
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 وه و سماخ بهذم ةلأسملا فو . اهربظ ىلع حيرتسي ام ردق ايعأ اذا اپکرب : لاق ىمخنلا مهار ] قیرط نم روصنم

 الإ ةجاحلا ردقب زاوجلا هريغو ىواحطلا هلقن ىذلا نکل و ؛ هيلع عنشو ةفينح ىبأ نع ىبرعلا نبا هلقن اقلطم عنملا
 . رذنلاك بجاولا ىدملا ىف ةيمفاشلا هيلع قفاو صقنلا نامو ۰ هبوكرب اهنم صقن ام نمضي كلذ عمو : لاق هنأ

 اوناكام ةفلاخلو « مالا رهاظب اكسم رهاظلا لهأ ضعب نع ما دبع نا هلقن كلذ بوجو وهو سداس بهذمو

 ادحأ أي لو اريثك اوناك هلي ىنلا دمع ىف ىدحلا اوقاس نيذلا نأب هدرو « ةيئاسلاو ةريحبلا نم ةيلهاجلا ىف هيلع

 هاور حيي دانساب دوصنم نب دیعس دنع لسم دهاش هلو « ىلع تید> نم مدقت ال رظن هیفو . یبتنا كلذب مهتم

 ريغ اهكريو الع لمحي نأ اهديس اهلا جاتحا اذإ ةندبلاب ماب مكي ینلا ناک ه ءاطع نع « لیسارلا » ف دواد وبأ
 اذا هوجوب لوقلا عنتمي الو ٩۱ اهدلو ابلع لمح تجتن ناف ريسيلا عیتلاو لجارلا : لاق ؟ اذام : تلق . ايكبنم

 . روهخبا هزاجأو كلام هعنف ؟هعاتم ابلغ لمح له نوزجلا فلتخاو . كالملا نم ناسنأ ةجبم ذاقنا ىلا ایرط نيعت
 لاقو . اهرجؤي ال هنأ ىلع عاجإلا ضايع لقنو . مدقتملا لیصفتلا ىلع اضيأ روبجلا هزاجأ ؟ هريغ الع لمحي لهو
 « هتمثب قدصت هلك أ ناف ء ه قدصت ايش امم بلتحا نا ىعفاشلاو انباحآ لاق : « ءابلعلا فالتخا » ىف ىواحطلا

 دنع الإ بكري الو . مرغي مل برش ناف هنبل نم برشی ال : كلام لاقو . نمص كلذ هصقن ناف جاتحا اذا بكريو

 انيدأت هل اهات : ىطرقلا لاق ( كليو ) هل . رطضا اذا الإ بكري ال : ىروثلا لاقو . مرغي مل بكر ناف ةجاحلا
 عجاد نمل ليولا : لاق ىح غلابو ىبرعلا ناو بال دبع نبا مزج !ذهبو « هيلع لاحلا ءافخ مدع عم هل هتعجامم لجآل

 لمتحو : ىطرقلا لاق . ةلاع ال لجرلا كلذ كله طرتشا ام هر ىلع طرتشا ب هنأ الولو : لاق اذه دعب كلذ ىف
 . ءاشنإ یه نيتلاحلا لعف ٠ كلذ نع هرجزف اهريغو ةبئاساا ىف ةيلهاجلا ةداع ىلع و رک ها هنأ هنع مهف نرکی نأ

 . الا لاثتما ىلع هفقوتي ملا قحتسا هنكل داشرالل هنإ انلق ناو انه مالاو : اولا هريغو ضايع هحجرو

 رداصلا نذإلا نأ و مع وأ اهبوكرب مرغ همزاي هنأ نظ نوكي نأ لمتحيو « ادانع لاثتمالا كرت ام هنأ رهظي ىذلاو

 . دهجلا نم هكله لع فرشأ ناك هنال ليقو . لاثتمالا ىلا ردا هل ظلغأ الف  فقوتقف هيلع ةقفشلا وه ام اهبوكرب هل

 اهب معدن ةللك یم ليقو رابخ] یه اذه ىلعف « بكراف.ةكلهلا ىلع تفرشآ ىنعملاف . ةكله ىف عقو نمل لاقت ةلك ليوو
 ؛ كليو لدپ « كحيو » ظفلب تاءاورلا ضعب ىف مدقت ام هيوقيو ۰ كل مأ ال هلوةك اهانعم دصقت الو اهمالك برعلا

 ررکت ثيدحلا قو. اهقحتسي ال كله ىف قو نا خود ۲ اهقحتسي هكله ىف عقو نمل لاقي ليد : ئورا لاق

 ىف رابكلا ةرياسم زاوجو « هخيبوتو كلذ ىلا ردابي مل نم رجز و « الا لاثتما ىلا ةردابلا ىلا بدنلاو « ىوتفلا
 نققاولا عافتتا زاوج فتصلا تم طنتس ء اهنا هداشرا نع فن اب ال یفصل ةحلصم یار اذإ اذإ رییکلا نآ و « رفسلا

 ا مهقفاو نمو ةيعفاشثلا دنع حصي ال سفنلا ىلع فقولاف ةصاخلا امأ ةماعلا فاقوالا ىف روپمجلا قفاوم وسو « هفقو

 تعم“ » لیعامالا دنع ةبعش نع دعجلا نب ىلع ةياور ىف ( سنأ نع ) هلوق ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ هناكم ىف هنايب أيس

 لاف « ةئدب اهنإ » لاق هريغ ةياور قو ارصتخم رذ يآ ةياور ىف اذك ( الث اہکرا لاق ) هلوق ٠ كلام ن ىنأ

 خپش مهار نب لس نع لا ف یجکلا لمص وبأ هجرخآ ادو ءال 7 ابكرا لاق « ةندب اهنإ لاق . ابكرا

 ۱ نزو « يملا مبتلاو 6 لجارلا لجرلا : لاق ؟.اذام تلف د اة ص ۱۳۰ امر رگ, ةعوطلا ۰ دواد ىبأ ليسا نع , ف ) ۱ (

 « هلدعو اهداو اهبلع لح تجنن
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 نکل كلذك لس نع ةفيلخ أ نع ىليعامسالا هجرخأو . « جرختدلا » ىف معن وبأ هقيرط نمو « هيف ىراخبلا
 اکیا : ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف هل لاقف , ةداتق نع ةناوع ىبأ قيرط نم ىذمرتللو «الالئث و لد « كليو » هرخآ ىف لات

 « كليو اهكرا: ةعبارلا ىف لاق » ةداتق نع دیعس قیرط نم یاسنللر « كليو وأ كحر

 ربع نبا "نأ هللا دبع نب لاس نع باهش نبا نع ليقع نع ٿيا اد ریکب نب یجب اشر =~ ۱
 نم ىدملا ُهَمم قاسف ىدهأو جملا ىلا ةرمغلاب عرد ول تح یفٍ هللا لوسر متمت » لاق اهنع "لا ىضر

 ىلا ةرمملاب لي ئنلا مم سانلا عتمعف جاب لهآ م « ةرمعلاب له هلك لا هلوسر ًادبو « ةفيلحلا ىذ

 : سانال لاف ةكم هب بلا مرق الف ۰ دمت مل نم مهنمو 6 یدلا قاسف ىدهأ نم سانلا نم ناکسف « جا

 تیبلاب تلف یتها کنم نكي | نمو ۰ ف نع هنم مر هیشل لحال ناف ىدهأ کنم ناك نم

 عجر اذ بر جا ىف مایا ال می ایده دم ل نف « جلاب "لوي ِ للحیلو رصقیلو ةوئرلاو افصلابو
 نيح مکر ف « امبرأ یشمو فاوطأ ثالث بخ من ی لوا یک را لتساو « ةکم مق نيح فاطف هلهأ ىلا

 م ۶ نا وطأ ةعبس ةو رلاو افصلاب فاطف « اصلا ىتأف فرهناق ٣ 2من 2 نيتمك ر ماقلا دنع تيبلاب هفاوط ىضق

 میش لک م لح مث « تيبلاب فاطف ضافأو رحنلا موي "ید "رنو هجح ىضق یتح هنم مرح ءىش نم للحب
 « سانلا نم ىدا قاسو یدهآ نم لي هللا ”لوسر لعف ام لثم لعفو « هنم مرح

 َمكمتف « جا ىلا ةرملاب همت ىف هلي بلا نع *هتربخآ اهنع ها يضر ةشئاع "نأ ةورع نعو - ۷۲

 « إب لل لوسر نه امنع فا يضر رع نبا نع "لاس ىنريخأ ىذلا لثب همم سانا
 ىف ةذلا نأ فرعي نأ فنصملا دارأ : بلبملا لاق « مرحلا ىلا لحلا نم ىأ ( هعم ندبلا قاس نم باب ) هلوق

 ناف : لاق كام لوق وهو . ةفرع ىلا جح اذإ هب ج رخ مرحلا نم هارتشا ناف « مرحلا ىلا سا نم قاسي نأ ىدملا
 .: ةقيبح وبأ لاقو : هيلع لدب الف الإو نسخ ةفرعب هب فقو نإ : رولا لاقو . ثيللا لوق وهو « لدبلا هيلعف لعفي مل
 دفق رقبلا امأف « لبالا ىف هلك اذهو . مرحلا جراح ناك هتكسم نال لحلا نم ىدملا قاس امن مب لا نآل ةنسب سيل
 عطق نع فعضت انال ام برق ام وأ ةفرع نم الإ قاسي ال : كلام لاق مث نمو « فعضأ مفلاو « كلذ نع فعضي

 عت ) هلوق ۰ ۰ ليقع ىنثدح د هيبأ نع تولا نر بيعش قيرظ نم لسم ةياور ىف ( ليقع نع ) هلوق . ةقاسلا لوط
 هنا هلوق سنآ ىلع ركب ناك هنآل « كلذي ىمأ هانعم : بلبملا لاق ( جملا ىلا ةرمعلاب عادولا ةجح ىف مكي هللا لوسر
 الوآ ةرمعلاب اولي. نأ وهو < عتاب مرآ هاثعف « ةرمعلاب لهأف أدبو ه هلوق امأو « ادرفم ناک لب لوقو نر

 ليوأتلا اذه نيعتي من : تلق . رم نبأ نع ضقانتلا عفدل ,ايوأتلا اده نم دب الو : ل جحلا لبق اهر میدم و

 داهشتسالاو « ثاليوأتلا دعبآ نم مآ ىنعم ىنع « عت » هلوق لح نا : ةيشاحلا ىف ريثملا نبا لاق دقو « فصتلا



 جلا بانك - ۲۵ ۵۰

 هالوتب اع] هالوتي ىذلاو « مامالا ةفيظو نم مجرا نال « تادارشتسالا نهوأ نم مجرلاب سآ امإو مجد هلوقب هيلع

 نأ وهو رخآ الي أت ذاجأ مث . هسفن نع دحأ لك ةفیظو هناف عتع و نا رقو دا رفإ نم جحلا لاعأ امأو « هنع ةبايث

 نظ اوعتمت سانلا نأ ققحت الف « ؟کانم ىنع اوذخ د هلوق عم امس ال هلعفك الإ نولعفي ال سانلا نأ دمع ىدارلا
 « عمت » هلوق ىنعم نوكي نأ لمتحي لب ۰ اضيأ اذه نيعتي لو : تلق . كلذ قلطأف عمت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 نا : ىووثلا لاق لب « اهريغو امتاقيم ىلا جورخلاو ةرمعلا لمع طاقساب عافتنالا وهو ىوغللا هلوادم ىلع الوم

 «نارقلاو عملا باب » ىف انمدق دقو « جحلا ىلع ةرمعلا لاخداب ىأ « حلا ىلا ةرمعلاب » هلوقو : لاق . نيعتملا وه اذه

 ىف ةريثكلا ثيداحألا نيب عملا نال « جلاب لهأ مث ةرمعلاب لهأف أدب د هلوق انه لکشلا اع و « ليوأتلا اذه ريرقت
 هب دارلا نأب هنع بيجأو . سكملاب اذهو « ةرمعلا هيلع لخدأ مث جحلاب الوأ أدب هنأ ىلع مدقت اک رقتسا بابلا اذه
 سنأ ثريدحل قباطم اذهو . اعم ةجحو ةرمعب كيبل : لاقف اهب ىل جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ امل ىأ « لالهإلا ةروص
 عج ب هنأ قلطأ هنوكهيلع ربع نبا راكنإ لمحي نأ لمتحيف ۰ سنأ ىلع كلذ رع نبا ركنأ دق نکل» مدقتما
 اإ اوعتع نيذلا ناف « خلا سانلا عدم و د ثيدحلا سفن ین هلوق ليوأتلا اذه نیمی و « الا ءادتبا ىف ىأ امهندب

 یدحا هعم قاسف ) هلق . مهماع نم اوجح مث هک كلذ دعب اولح ینح ةرمعلا ىلا مهجح اوخسف نکل جلاب اوءدب
 ىلا نأسلا نم یهو « ةديعبلا نك املا نمو تسقاولا نم ىدهلا قوس ىلا بدنا هيفو ؛ تاقيملا نم ىأ (ةفيلحلا ىذ نم
 . ‹ نارقلاو عتملا باب » ىف ةصفح ثيدح ىف هنايب مدقت ( ءىش نم لح ال هناف ) هلوق . سانا نم رک اهلفغأ

 ما یووللا لاق ٠ لسم ةباور ىف اذكو« صصقيل و د مدنعف رثكالا انأو « رز ال اذك ( صصقيو ) هلوق

 ؛ حيحصلا وهو « كن ريصقتلا وأ قاحلا نأ ىلع لياد اذهو « الالح ريصيو ريصقتلاو ىعسلاو فاوطلا لعفي
 . جا ىف هقاحب رعش هل قبيل لضفأ قلحلا نأ عم قلحلا نود ريصقتلاب هرمأ امنو : لاق . روظع ةحابتسا ليتو
 نأ لجو ؛ مارخإلا ف هيله اروع ناک اه لك لمف هلل دا راس دق ىأ ربا هانمم سآ وه ( لاحبل و ) هل

 ىلا هجورخ تقو مرحي ىأ ( جحلاب لبل مث ) هلوق ۰ مارحالا لبق امارح هيلع ناکام لعفل ةحابإلا ىلع امآ نوكي
 ىده ىأ 4 دلو ) هلوق . ةرمعلا نم هلالهإ بقع جحلاب لم هنأ درب لف ۰ ی محارتلا ىلع ةلادلا مث 7 ىتأ اذهلو « ةفرع

 ناکلا كلذب ىدملا دحي مل ىأ ( جملا ىف مابآ ةئال ملا اره دم( نف) هلوق ٠ و وهو عملا

 علم نکل هدج وأ كلذ ن نم مال هب هيلا جاتحم نکل هلك دم وأ ذبح هن مدعو وأ یدما مدعي ناب كلذ ققحتيو
 دعب ىأ « جحلا ىف » هلوقب دارملاو « نآرقلا صن وه اک موصلا ىلا لة نيف هئالغب الا هعیب نم منت وأ هعيب نم هیحاص
 لبق امأو « حیحصلا ىلع هأزجأ جحلاب لالمالا لبق اماص ناف « لضفالا وه اذه : ىوونلا لاقو < هب مارحالا
 ةفرع مايص بحتسا نف لرالا لعو « ىأرلا باوعآ و ىروألا هذوجو كلام هلاق حيحصلا ىلع الف ةرمعلا نم للحتلا

 موصا هتاف ناف . ةفرعب رطفیل سداسلا موي مرحيف الإو عساتلاو نماثلاو عب اسلا موصيل عباسلا موي مرحب : لاق ةفرعب

 امهربظأ ةيعفاشلا نالوق اذهل قيرشتلا مايأ موص قو . ةيفنلا لوق وهو هتمذ ىف یدما رقسي و طقسي لیقو « هاضق
 مالتسا باب » ىف هيلع مالكلا مدقت ( بخ مث ) هلوق ۰ ذاوجلا ليلدلا ثيح نم امبمحأو : ىوونلا لاق « زوجي ال

 امهنيب للختي مل هنأ هرهاظ ء افصاا ىتناذ فرصناف لس مث » هلوقو « هاب ىف یعسلا ىلع مالكلا مدقتو « دوسالا رجلا

 انيديأب قلا عبسملا خن ىف تنها ةهلکلا هذه (۱)



 ثیدما ۱۹۹۳۰۱۱۸۱ 4١

 باپ نم جرخ مث هبلتساف رجحلا ىلا عجر مد لسم دنع جا ةفص ىف ليوطلا راج ثيدح ىف نکل ‹ رخآ لمع
 خسفي ناكل الإو , یدما قاس هنوك هلالحإ مدع بیس نأ مدقت ( هنم مرح ءیش لک نم لح مث ) هلق . «ءافصلا
 نبال افالخ مردقلا فاوط درجمب عقب ال لاحتلا نأ ىلع هب لدتساو . هباحصأ هب مآ اي اهنم لاحتيو ةرمعلا ىلا جحلا
 هف و « كلذ هتيصوصخ مدع ىلا ةراشإ « لمف ام لدم لعفو » هلوقد ۰ هيف ثحبلا مدقت دقو ؛ حضاو وهو سابع

 ,رحنلا موي ةضافإلا فاوطو « افاوط ىعسلا ةيمستو « ىعسلاب هبقع نإ هيف لمرلاو نراقلل مودقلا فاوط ةيعورشم
 لب عقو نوكي ال نأ ثيدحلا اذه ىف هركذ كرت نم مزلي ال هل حضاوب سیلو « نکرب سیا قلا نأ ىلع هب لدتساو
 نيبو « ل هللا لوسر لعف ام لثم لعفو » هلوق نيب عقو : ( هيبلت ) . « هجح یضق یح » هلوق مومع ىف لخاد وه
 « لا ةقئاع نع ةورع نع هيف » لاقو « باب » ظفل تقولا ىبأ هباور ىف « سانلا نم ىدحلا قاسو ىدهأ نم ه هلوق

 لصف لعاف ريصيو أطخ باب ظفلب امبیب لصفلاف « لعفو » هلوق لعاف « ىدهأ نم » هلرق نأف عسنش أطخ وهو
 « جرختسلا ف ممن وبأ امأو « ربخلا ىوار ربع نبا وه لمف لعاف نأ ىلع هحرشف یامرکلا ب رغأو « افوذحم
 امهم لك ىف لاقو هلبق ىذلا دانسالاب ةشئاع ثيدح قاسو « ةقتسم ةجرتب ظفللا اذه داعأ مث ملا هماتب ثيدحلا قاسف
 ديلولا ىبأ ةياور ىف عقوو ۰ شک لا هاور ام بوصألاو ()بیرغ اذهو « يكب نب يحب نع ىداخبلا هجرخأ »
 نم یدما قاسو ىئدهأ نم » اهدعبو )0( اتروص ةاصاف « إب هللا لوسد لمف ام » هلوق دعب رذ نأ نع ىجابلا

 هلوق ىنعي « ةمجرتلا هذه ىلع برضن نأ دذ وبأ انمآ : ديلولا وبأ لاق . هتربخأ ةشئاع نأ ةورع نعو « سانلا
 وه « ىدهأ نم » هلوق ناف « هخيش نمو ديلولا أ نم بی وهو . یبتنا « سانلا نم ىدملا قاسو ىدهأ نم »
 ةياور نم منم هج رخآ اذكو . كاذک سیلو « مولاب الع كل ةمجرت اأ انظ امهنکل و « لعفو » هلوقل ةفص
 ىف قلي هللا لوسد نع لاق ةشناع ىلا هنیعب دانسالا داعأ مث « سانلا نم » هلوق ىلا رمع نبا ثيدح قاسف بيعش
 لش, » ىرهزلا لوق بلبلا بقعت دقو « هللا دبع نع ملاس قربخأ ینلا لث, هعم سانلا عت و » ةرمعلا ىلا جححلاب هعتع
 ذإ امهو سيل و : تلق . ادرفم جح هنأب ةدهاش اهلك ةشناع تیداحآ نال مولا ىف هلثم ىنعي : لاقف « لاس قربخأ یذلا

 ةءادبلا اهثيدح ىف دارفالاب دارلا نوکی نأب مع نبا نع فلتخا نيب هب انعج ام لثع, نيتياورلا نيب عملا نم عنام ال
 لأ هللاو . ظفح لا لابج نم لبج مه وت نم ىلوأ وهو « جحلا ىلع اهلاخدإ قرمعلاب عتملابو جحلاب

 قيرطلا نم یدها یرتشا نم تسيسساب - ۱۰۵

 ره نب هللا دبع نب هللا دبع لاق » لاق عفان نع بويأ نع دا انثدح نامنلا وبأ (شرو = ۳ 0 ۲ 0 © لاب ا ۶ 3 2 ۰ 0 4 5
 دقو « ی هللا لوسر لمف اک "لمفأ نذإ : لاق . تیبلا نع دمت نأ امنمآ ال یناف "أ : هال مهنع هللا یفر 5 ل 4 5 4 میس ۰ نع و د

 اهن . ةرمعلا ىسفن ىلع تبجوأ دق ىنأ 3 دیشآ اناف ( ةنتح ةوسأ هللا لوسر ىف کل ناک دهل ) نا لاق
 . "دحاو الإ ةرمعلاو جا نأش ام : لاقو ةرمعلاو جحلاب لها ءاديبلاب ناك اذإ یتح جرح م : لاق . ةرمعلاب 1 ۳ م ح اه

 7 5 ۳۹ ۳ 5 ا ۲۳ 2 3

 + انيع امهنم لح ا رف  ادحاو (فاوط اهل فاطف مدق م « دد نم ىدهلا ىرتشا "م

 « برق >ةخل ىف (۱)



Ye. 6,2جا تاک  

 . طرشب سيل هدلب نم هعم هقوس ذإ مرحلا وأ لحلا ین ناک ءاوس ىأ ( قيرطلا نم ىدحلا ىرتشا نم باب ) هلوق
 . لحلا نم اديدق نال , مرحلا ىلا لحلا نم لخدأ ام هنأ ىدملا ىف سمع نبا بهذم نأ نيبي نأ دارآ : لاطب نبا لاقو
 « ةفيفخلا يلا حتفو دلاب ( اهنمآ ال فاف) هلوق ٠ هل انايب نوکت فيكف ربع نبا لعف نم معأ ةمجرتلا نأ نخی ال : تلق
 اا ةذتفلا نمآ ال ىأ ةنتفلا ريض انه ءاملاو « نمآ ال » ظفلب «نداقلا فاوط باب » ىف مدقت دقو

 انه ىسخر سلاو لمتسلا ةياود قو . هيلع مالك لا ةيقب حم « رصحم ا باب » ىف كلذ نامب قأمسو « تيبلا نع كدص

 «دصتس نأ » ىسخرسلا ةياور ىف (دصت نأ ) هلوق ٠ «نراقلا فاوط باب » ىف هحرشو هطبض مدقت دقو ابن ال
 نع ذيزعلا دبع نب لع ةياود نف م هن وبأ هجرخأ اذكو « رادلا نم ١ رذ نأ ةياور ىف دا.( ةرمعلاب لعأف ) هلوق

 رذنملا نبا لةنف : فالتخا هيف : لو ؛ تاقا لبق نم مارحإلا زاوج هنم ذخ ی و « هيف یراخبلا خيش ناهنلا ی
 تاقيممل کت لتر اة لوو هدد لقد + تاعلل نم عارخألا نم لأ وه لق ا زاوجلا ىلع عاجالا

 نم ذخؤي ىعفارلا لاقو ٠ فالتخا رادلا نع تاقللا ةحجرأ ىف ةيعفاشللو ؛ هراد نف الإ و لضفأ هقح ىف وهف نيعم
 نأ ناثعه و» فنصملا لوق مدقت دقو < لضفأ تاقيملا نف الو هقح ىف مجرأ ناك هسفن ىلع نمأ نم نأ مهليفعت

 ةياور ىف ( لح ىتح لحي لف ) هلوق ۰ « تامولعم رهشآ جحلا ىلاعت هلوق باب » ىف « نامرك وأ ناسارخ نم مرحي
 لحأو لح لاقي ةريهش ةغل یهو ةحوتفم ءاحلاو فلأ ةدايزب « لحأ ىتح » ىسخرسلا

 ۶ ي ه

 مرحا م ةغيلحلا ذب كلو شا نم ےاپ - ۱۰۹

 ةفيلخلا یذب هرم هاو هل ةنيدملا نم یدها اذإ امنع " هللا یض ج ر رع نبا ناك : مفان لاقو

 ةكراب ةلبقلا لَ اههجوو « ةرفشثلاب نمألا ومانس قش ىف مطب
4 

 ري زا نب ةورع نع رها نیم لا دبع انربخأ دمع "نب دحأ اشو - ۱۱۹۰ ۶

 اذإ یتح هباحصأ نم“ هام ةرشع عضب ىف ةيبيدملا رمز لكم اوبل جرخ » الاق ناورمو امر نب رولا نع

 « ةرمعلاب مرحأو رعشاو یدها كيم ىلا لف ةفيلحلا یذب اوناك 0 7 ص هک اا 2 . .
 [ 4۱۸۱ > ۱۷۸ ۱۱۰۸ 6۲۷۳۱ 6۲۷۱۲ ۰۱۸۱۱ : ىف هفارطآ - ۱۱۹4 ثيدحلا ]
 [ ۱۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰ ۱۵۷ ¢ ۳۷۳۲ ۰۲۷۱۱ : ىف هفارطآ - ۱3۹۵ ثيدحلا ]

 ندب کئالف ت E نع جلف انثدح مت وبأ اش بس ۹

 « هل لجأ ناك ؛ىث هيلع مارح اف ءاهادهأو اه شو اهداف "۶ « یدیب يدم "یبلا

 [ ۵۰۱۹ > ۲۳۱۷ ۰۱۷۰۵ ۰۱۷۰۸۱۷۰۳ ۱۱۷۰۲۸۱۷۲۰۱ ۰۱۷۰۰ ۸/۱۸۱۹ ۸ : ىف هفارطأ - ۱۹۹ ثيدحلا ز

 رعشپ ال نأ بحتسلا نأ نيبي نأ هضرغ : لاطب نبا لاق ( مرحأ مث ةفيلحلا ىذب دقو رعشأ نم باب ) هلوق
 مرحب ىح رعشي ال دهاجم لوق در ىلا ةراشإلا هضرغ نأ ربظي ىذلاو ۰ یبتنا هدلب تاقيم ین ال دلقي الو مرحلا
 اذا ىح » هلوق روسملا ثيدح نم كلذل ةلالدلا هجوو « مرحأ مث رعشأ نم » ةمجرتلا ىف هلوقل ةبيش ىلأ نبا هجرخآ
 اهرعشأو اهدلق مث » هلوق ةشئاع ثيدح نمو « ديلقتلاب ةءادبلا هرهاظ ناف « مرحأو ىدهلا دلق ةفيلحلا ىذب اوناک



 ot ۱۹۵۸۰۱3۸4 فيدحلا

 لنصحتل كلذ نم نيبأو ۱ راعشإلاو دیلقتلا ةمص ىف اطرش سيل مارحالا مدقت نأ ىلع لدي هناف « ءىش هيلع مرح امو

 اهرعشأف هتقانب اعد مث ةفيلحلا ىذب ربظلا لب ىنلا لص د لاق سابع نبا ثيدح نم لسم هجرخأ ام ةمجرتلا دوصقم
 مالكلا ىنأيسو « جحلاب لمآ ءاديبلا لع هب توتسا الف « هتلحار بکر مث نيذعن اهدلقو ملا تلسو نما اهمانس ىف
 ید ) هلوق ٠ نيباب دعب ةثئاع ثیدح ىلعو طورشلا باتك ىف الوطم فئصملا هقاس ثدح ٍروسملا ثيدح ىلع

 ىف كلام هلصو ( خلا ريع نبا ناك عفان لاقو ) بابلا ردص ف هلوق 1 « ةنيدملا نم » ىنبمشكلا دنع عقو ( ةيببدحلا

 هدلق مالسلاو ةالصلا امك اس ىلع ةنيدلا نم ايده ىدهأ اذإ ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع » لاق « أطوملا ١»

 رسیالا قشلا نم هرعشب و نيلعنب هذلقي ةلبقلا ىلا هجوتم وهو دحاو ناكم ىف كلذو هرعشي نأ لبق هدلقي ةفيلحلا ىذب
 اذا ناك ربع نبا نع عفان نعو . هرحن رحنلا ةادغ مدق اذاف هب عفدي مث ةفرعب سانلا عم هب فقوب ىح هعم قاسي مث

IT1 یوم یا هات  

 لخدب نأ عطتسب مل اذاف « اباعص نوكت نأ الإ رسيألا قشلا نم هندب رعشي ناكر ع نب هللا دبع نأ » عفان نع ر
 نميألا ىف نعطي ناك ربع نبا نأ اذهب نيبتو « ةلبقلا ىلا اجو اهرعشي نأ دارأ اذاو « نميآلا قشلا نم رعشأ ايب

 ةفينح ىفأ ابحاصو ىعفاشلا بهذ نما بناجلا ىف راعشإلا ىلاو « كلذ هل أيهتي ام بسحب ىرخأ رسيالا فو ةرات
 ىلع كلذ مدقت ىلع لدي ام ريع نا ثيدح ىف رأ لو < ةياور ىف دمحأو كلام بهذ رسيالا لاو « ةياور ىف دحأو

 هرعشي مث هدلقي « لالهإلا دنع الإ ىدهلا رعشي ال : لاق كلام نع « راكذتسالا » ىف ربلا دبع نبا ركذو . همارح]
 ىلا جاتح نم امعبتيل ايده تراص اب مالعإلا هتدئافو « راعشإلا ةيعورشم ثيدحلا اذه ىفو . مرح مث لصی مث

 ىف ام عم اهواك أف ةمالعلاب نيكاسملا افزع تبطع وأ , تفرع تلض وأ ٠ تزیع اهریغپ تطلتخا ول یتحو « كلذ

 ىبنلا لبق اعورشم ناك هنأ لاتحاب لتعاو ۰ راعشإلا حنم نم دعب أو . هيلع ريغلا حو عرشلا راعش مظعت نم كلذ

 « نامزب ةلثلا نع یه دعب كلذو عادولا ةجح ىف راعشإلا عقو لب ؛لاتحالاب هيلا راصي ال خسنلا ناف . ةلثملا نع
 باب دعب كلذ ىف فالخلا لقن ىقأيسو

 رتبلاو نادبل دئالقلا لق ساب - ۷

 لا يضر ةصفح نع ريع نبأ نع فان نرخ لاق هلا بع ن نع ىمحي انئدح د دس اشو - ۷

 « یاد تالقو یمأر تدب ىلإ : لاق ؟ تنآ ليت لو اوُأَح سانا ناش ام ا "لوسر ای : تلق » تلاق مهنع

 مدام لا

۱4۸Aدبع تنب ة در ء نعو ورع نع بارش "نا ا ثيللا انثدح ٌفسوي "نب هللا دبع اشو -  

 مس ا هب ده الق لتفأف ¢ ةنيدملا نم ید . حب هلا "لوسر ناك » تااق اهنع ۳ يضر ةشناع نأ نمحرلا

 « مرحلا هبنتج هبت امم اعيش بنت ال

 ناک» ةشئاع تیدحو «اولح ساناا نأش ام ١ ةصفح .ثيدح هيف هروأ ( ىقبلاو ندب دال لتف باب ) هلوق

 دقو « ناةلطم نبأ الإ رقبلا ركذ نیشیدا ف سيل : ةيشاولا ىف رينا نبا لاق هب هده نمالق لتفأف ةنیدلا نم یده



 جلا باتک - ۰ 34
 قأيسو ثيدحلا « رقب محلب رحنلا موب انيلع لخد ه ةثئاع ثيدح دارأ هنأكو « لاق اذك ٠ امیج امهادهأ هنأ حص

 كثيدحلا قف ىدملاب دارملا ناك نإ هناال ةحصص ىراخبلا ةمجرتو « رقبلا قاس ناك هنأ ىلع هيف ةلالد الو < باو. دعب

 ةصفح ثيدح ىلع مالكلا قبس دقو « اهانعم ىف رقبلاف ةصاخ لبالا دارملا ناك نا و « مالك الف اعم رقبلاو لبإلا
 ثودح كلذ حضويو « هيلع لتفلا مدقن مزلتسي ديلقتلا نأ ةمج نم ةمجرتلل هتبسانمو «نارقلاو عملا باب » ىف قوتسم
 هذه ىف ىراخيلا راصتقا نم نيرخأتلا ضعب ذأ : (هيبنت) ٠ باب دعب هيلع مالكلا ىنأيو « هعم روك ذملا ةشئاع

 درفآ یداخبلا نأ نع رخأتملا اذه لفغو « دلقت ال منغلا نأ ىف ةفينح ىبأو كلام قفاوم هنأ رقبلاو لبإلا ىلع ةمجرتلا
 مجارتلا ىف ماكحالا قيرفت ىف هتدامک ةريسي باوبأ دعب منغلا ديلقتل ةمجرت

 نادبلا راما اپ - ۸
 « ةرمغلاب مرحأو هرمشأو ىددملا ملي یا لق » هنع ها يضر رول نم ة ورع لاقو

 تلاق اهنع "نا یضر ةشناع نع مسالا نع ديم ن حلنآ انت دح هلم نب هللا دبع اشف - ۹
 اف ةنيدملاب ماقأو تیبا ىلإ اهب تعب ۸ اهن وأ - اهل و اهرتشآ مل « هب بلا یاد دئالق تلتف »

 « لح هل ناک دیش هیلع مارح

 ثيدحو « باب لبق الوصوم مدقت دقو « العم روسلا نع ةورع ثيدح هيف ركذ ( ندبلا راعش] باب ) هلوق

 دلج طشكي نأ وهو , راعشإلا ةيعورشم هنفو , ثيدحلا « اهدلقو اهرعشأ مث متلي ىنلا ىده دئالق تلتف  ةشناع
 ركذو « فلخلاو فلسلا نم دوهملا لاق كلذب و « ايده اهنوك ىلع ةمالع كلذ نوكيف هتلسی مث مد ليسي ىتح ةندبلا
 فسوب وبأ ءابحاص ىح « عابنالل هب ابحتسا ىلا هريغ بهذو « ةفينح يأ نع هتهارک « ءالعلا فالتخا » ىف ىراحطلا
 . سابع ناو ةشئاع نع تبث : ىواحطلا لاق « مانس امل نع راعشإلا صتخي : كلام لاقو لاق . نسح وه : الاقف دمو

 ىباطخلا لاقو . لِي ینلا نع هلعف توبثل هوركم ريغ هنكل « كسب سيل هنأ ىلع لدف , هکرتو راعشإلا ىف رييختلا
 ةمالع ريصءل ناول ا نذأ قشو ىكلاك رخآ باب وه لب ٠ دودرم لا نم هنأب راعشإلا هركنم لالتعا : هريغو
 حرجلا نايرس نم هومضهوت ام یشخ الف ةداع لاملا ىلع ناسنالا ةقفشو « ةماجحلاو ناتخلاكو <« مسولا نم كلذ ريغو

 ىلا حرجلاب ىضفي ىذلا راعشالا : لوقي نأك هب ههرك ىذلا هدیقل ظوحلاا وه كلذ ناك ولو , كالملا ىلا ىضفي ىح
 , راعشإلا ةهاركهقالطإ ىف ةفينح أ ىلع نيمدقاملا عینشت رثكدقو . ابيرق ناكف « هورکم ةندبلا كلبت ىح ةيارسلا
 هنم فاخي هجو ىلع لعفي ام هک امو « راعشإلا لصأ ةفينح وبأ هركب مل : لاقف « ىناعملا » ف ىواحطلا هل رصتناو
 « كلذ ىف دا نوعارب ال مهنال ةماعلا نع بابلا دس دارأف « ةرفشلاب نعطلا عم امس ال « حرجلا ةيارسكن دبلا كاله
 ابأ الإ راعیالا هرك ادحأ ملعأ ال : لاق ثيح ىباطخلا ىلع بقعت اذه نو . الف كلذ ىف ةتسلاب افراع ناك نم امأو
 كلذ ركذ « راعشإلا هرك هنأ اضيأ یمخنلا مهاربإ نع یورو . ىبهتنا ةعاجلا لوقب الاقف هابحاص هفلاخو « ةفسشح
 راعشإلا لاق هنأ یمخنلا مهاربا نع یور : لجد هل لاقف حیکو دنع انك لوقب بئاسلا اب تعم : لاق ىذمرتلا
 هيفو . ىهتا سبحت ناب كقحأ ام ؟ مهارب] لاق لوقت و مب هللا لوسر رعشأ كل لوقآ : عسكو هل لاقف « ةلثم
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 عوجرلا نيعتيو . عضوملا اذه ىف مزح نبا غلاب دقو . فلس كلذ ىف ةفيلح ىبأل سيل هنأ هز ىف مزح نبا لع بقعت
 « لبالاب كلذ ىف رقبلا قاحلاب راعشإلاب لاق نم قفتا : (هيبنت ) . ها لاوقأب هريغ نم ملعأ هناف ىواحطلا لاق ام ىلا

 امأو « راعشإلا عضوم رتسي اهرعش وأ اهفوص نوكلو « اهفعضل رمشتال منغلا نأ ىلع اوةفتاو . ریبج نب ديعس الإ

 ' ملعأ هللاو . ةمئسأ تاذ تسيل امنوكلف كلام نع لقن ام ىلع

 هدسیب "دئالقلا ل نم سیساپ - ٩

 ةر نع رمز نب ورم نب. ركب یا ن هللا دبع نع ”كللام ان َريخأ فسوب "نم هللا دبع اشو -

 نشا نا م هنا 7 یفر قلم لانك نایفس نا یا "نأ » ”ثريخأ هنأ و

 : ةر تلاق . 0 و تح و رام هيلع مر يم ىدهأ نت + لاق امهنع لا يضر سابع

 اهر : م «ىديب هني للا لوسر و ید دئالق تلف انأ « سابع هنا لاف اك سيل : اهنع "لا ىضر ةشئاع تلاقف

 «ئدا رين ىنح ل لا لحأ ی لي هللا لوسر ىلع "ارم لف ۰ ىلأ حم اهم تسب "۶ « هيديب لي للا لور
 اهداقب ام اف كسنلا دصب و ىدملا قوسي نأ امإ : نالاح هلو « ايادحلا ىأ ( ءدبب دئالقلا دلق نم باب ) هلوق

 هب دل ام نایب قانو بابلا ثيدح ىضتنقم وهو هناكم نم اهدلقیف مقيو هقوسی نأ امإ و « همارح] دنع امرعشو

 لوق نوكي نأ لمت : نیا نبا لاق « هدعب ام هماع بترتيل دما ءادتباب الاع ناك هنأ ةمجرتلا هذبب ضرغلاو باب دمب
 هسفنب كلذ لوانت لپ هآ تدا رآ نوکت نأ لمتحيو « هب اهتقرعمو مال اهظفحل انابپ « هديب اهدلق مث د ةشئاع

 ديلقتب لعب نأ لبق اس نأ دحأ طب لل محا هم مت ۔یش نم منت لف كلذ عمو  ديلفتلا تقو معو

 1 رذ ىلأ ةباور نم « ورمع د طتسو شک الل .اذک ( مزح نب وربع نب ركب ىفأ نب هللا دبع نع ) هلوق ۰ ىدهلأ

 ( نايفس ىبأ نب دايز نأ ) هلوق ۰ یداخبلا خيش الإ نویندم هلك دانس الاو « اء ىوارلا هللا دبع ةلاخ ىه ةرمعو

 نب دايز الإ هل لاقي ناك اف مدعب امأو ا ی نمز ف كذك فدع كلان حبق ناكر , ًاطولل بق عفو لک
 ديبع تحت ثلا ةدلكن ب ثراحلا ةالوم ةي همأ تناكو « ديبع نب دايز هل لاقي ناک هل ةيواعم قاحلتسا لبقو « ةيبأ
 ناب نامفس ؛ ی رارقإ ىلع ةعاج دبش ةبواعم ةفالخ ىف ناك ايلف « هيلا بش ناکف هشارف ىلع ادایز تدلوف روك ذلا

 ىف تامو هل امپمج ةفوكلاو ةرصبلا نيقارعلا ىلع ادايز سو هتنبا هنبا جوزو كلذل ةيواعم هتحلتساف هدلو ادایز
 نبا نا » ثيدحلا اذه ىف كلام نع ىح نب ىحي نع لم دنع عقو : ( هیبنت ) ٠ نيسمخو ثالث ةنس ةيراعم ةفالخ

 ىلع ملكت نم حیجو یوونلا لاق  هعبت نمو قاسخلا هيلع هبن مو وهو « نايفس ىبأ نب دايز نا » هلوق لدب « دایز

 داز ( هده رحتي ىح ) هلوق ٠ أطوملا ةاور عييمج دنع دوجوملا وهو ؛ ىراخبلا ىف عقد ام باوصلاو : لسم حب

 یر زآ » كلام نع بهو نبا ةنا ور رم ىراحطلا داز كرم اب لا یتکاف ید تب دقو : هتیا ور یف ملسم

 ثيدحلا یور دقو . روكذملا دنسلاب وه (ةرمع تلات ) هلوق . عنصی 3 ىأ « ىدم لا هعم ىذلا ىأ , ىدملا بحاص

 ىذلا بابلا رخآ ىف قأيسو « قورسم اضبأ اء هاورو « ارصتخم ابیرق ىضم اك ةورعو ماقا ةشئاع نع عوفرملا
 مجرتي لو ؟ال وأ امر نيصي له ماقأو ىدهأ نم مح ىلع كانه مرتو الوطم اياحضلا ىف هدروأو « ارصتخم هدعب

 ىرابلا حف ی ۳ جالك م



 رصلا ف سلب و ةبعكلا ىلا ىدهلاب ثعبي الجر نإ نيئمؤملا مآ اي : لاق هنأ قورسم نع د كاته هظفل و « انه هن
 ىف ىواحطلا ظفلو « هوحن ثيدحلا ركذف « سالا لحي ىتح امرحم مويلا كلذ نم لاؤي الف هتندب دلقت نأ یصریف
 مل لمم هعم نوثعبي ىذلا نورمأيو تيبلا ىلا ىدهلاب نودمبب انوه الاجر نإ : ةشئاعل تلق لاق د قورسم ثيدح

 ی انثدح مشه انئدح » روصنم نب ديعس لاقو ثيدحلا « سانلا لحي ىتح نیمرحم نولاذي الف « مويلا كلذ ىف اهدلقي

 « هده رحني ىح مرحلا هنع كسم امع كسمأ ىدحلاب تمب اذإ ادايز نإ اه ليقو ةشئاع نع ثدحم انثدح ديعس نبأ

 یدماب ثعب ادايذ نأ ةشئاع غلب هيبأ نع ماشه انئدح بوقمب انثدحو » لاق . « اب فوطي ةبعكدل وأ : ةشئاع تلاقف
 ىف كلام یورو « ائيش بنتحي ام اندنع مقم وهو اهب ثعبي مث ب ینا ىده دئالق لتفال تنك نا تلاقف درج و
 قارعلاب ادرجتم الجر ىأر هنأ ريدحلا نب هللا دبع نب ةعيبر نع ىميتلا مهارب| نب دم نع دیعس نب يحب نع» أطوملا

 برو ةعدب :.لاقف كلذ هل ترکذف ريبزلا نب هللا دبع تيقلف : ةعيبر لاق « دلقي نأ هیدهب ىمأ هنإ اولاقف هنع لأسف
 نا یأر هنأ مرآ ةسير نأ مهاب نب دم ىقريخأ دیعس نب ىح نع ینا نع د ةبيش ىلأ نا هاورو « ةبعكلا

 . كلام ةياود ىف ملا مسا اذهب فرعف « هركذف « ةرصبلا ربنم ىلع ادرجتم ىلع نامز ىف ةرصبلا ىلع ريمأ وهو سابع
 بحي كلذ ىف هتوز امو « لب ىنلا لعفي ةشئاع تجتحاو « ءابقفلا عیج اذه ىف سابع نبا فلاخ : نيثلا نبا لاق

 نع كلذ تبث لب كلذب درفني ۸ سابع نبا ناف ديدش روصق هيفو . ینا هنع عجر سابع نبا لملو « هيلا راصي نأ
 امهالك حيي رج نبا قيرط نم دذنلا ناو بويأ نع ةيلع نبا نع ةبيش فأ نبا هاور رمع نبا مهنم ةباحصلا نم ةعامج

 ةدابع نب دعس نب سدق مهنمو « ىلي ال هنأ الإ مرحلا هنع كسب اع كس ىدهلاب ثعب اذا ناك ربع ننا نا » عفان نع ۱

 نب ىلع نب دمح قيرط نم ةبيش ىنأ نبا یورو < كلذ وحن هنع بيسملا نب ديعس قيرط نم روصنم نب ديعس جرخأ
 نبا لاقو . عطقنم اذهو « مرحلا هنع كس اع كسم هنا : هتندبب لسور لجرلا ىفالاق امهنأ ىلعو رمع نع نيسحلا
 لسرأ نم : نورخآو نيريس نباو ءاطعو ىعخالاو سابع ناو رمع ناو دعس نب سيقو ىلعو رمع لاق » رذنملا

 كاذب ريصي ال : نورخآو ريبزلا ناو سفأو ةشئاعو دوعسم نبا لاقو . مرحلا ىلع مرحي ام هيلع مرح ماقأو ىدهلا

 راج نب كلملا دبع قيرط نم هريغو ىواحطلا هاور ام نيل والا ةجح نمو « راصمالا ءاهتف راص كلذ ىلا و « امرحم
 قلا فدیب تما یا : لاو هلجر نم هجرخآ ىتح هببج نم هصيق "دقف مقلب ىنا دنع اسلاج تلک و لاق هيبأ نع

 ٠ ثيدحلا « ىسأر نم ىصيق جرخال نك أ لف تيسنو ىصيق تسبلف , اذك ناكم ىلع رعشتو مويلا دقت نأ اہب تب
 ىلا بيسملا نب ديعس بهذ دقو . أطخ كلذب درفتلا ىلا سابع نا ةبسن نأ الإ « هدانسإ فعضل هيف ةجح ال اذمو
 ىرهزلا نع ءاج من . حی دانساب هنع ةبيش ىلأ نبا هاور « عج ةليل عاملا الإ مرحلا هبنتحي ام ائيش بنت ال هنأ

 نم قبلا هجرخأو هنع بيعش نع املا ىبأ ةخسن قف « سابع نبا لاق ام فالخ ىلع رقتسا ىمآلا نأ ىلع لدي ام

 منع ةرمعو ةورع نع ثيدحلا ركذف , ةعئاع كلذ ىف ةئسلا مل نيبو ساناا نع ىمعلا فشك نم لوأ » لاق هقيرط "

 دارأ نم نأ ىلا ىوتفلا ءاپقف نم ةعاج بهذو « سابع نبا یوتف اوكرتو هب اوذخأ ةشئاع لوق سانلا غلب املف د لاق
 نم : .ىأرلا بای لاقو لاق < قو دحأ و ىروثلا نع رذناا نبا هاكح امرع ىدملا هدملقت .درجم راص كسنلا

 هيلع بحي الو امر یدما ديلقتب ريصي ال : روپمبا لاقو لاق . مارحالا هيلع'بجو دلق مث تيبلا مأو ىدهلا قاس
 مملو . هنم مهب لعآ یواحطلاف « مع أطخ وهو ١ سابع نا لوق لثم یأرلا باحصأ نع ىباطخلا لقتو . “يش
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 عم ) هلوق . اهرمأب تلتف انآ تدارأ نوكت نأ زاج عفر هيف (”ىديب ) هلوق . نينل أملا نيب ةيوسنلا نظ ق اطل ا

 هنأو ثعبلا تقو كلذ نم دیفتساو . قیدصلا ركب ابأ امابأ كلذب ديرت « ةفيفخلا ةدحوملا رسكو ةرمهلا حتفب ( ىبأ

 مث مالسالا لوأ ىف ناك كلذ نأ ناظ نظر العل عادولا ةجح هيلي ىذلا ماعلا ىف جح هنآل مقلب ىنلا لعف رخآ هنأ ديرت

 یضقناد ىأ « یدملا رحن ىتح الح هل ناك *ىش هيلع مرحب ملف » اهوقب كلذ تلك أو سبللا اذه ةلازإ تدارأف , خسن

 لولو یرحآ كلذ لعب همارحإ كرتو ¢ مرګ لو هرمآ
نع یتنب ناز ةبسغلا تقو ف ىلا اذا هنا

 ةمشلا ءافتنا د

 « هل ةرشابلا ىلع ىدحلا رمآ ىف ةيلوتلل اسایق هب یفآ ام ىلا بهذ هنأ سابع نبا ىلع ةشئاع ضارتعا لصاحو . ىلوأ

 ءىشلا ريبكلا لوانت' دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو . ةرهاظلا ةنسلا هذه ةلباقم ىف هل رابتعا ال سابقلا اذه نأ ةشئاع تنيبف

 ضعب بقعت هيفو . ةنايدلا رومأو عئارمثلا ةماقإ نم ناك ام امس الو « هن مت ام ناک اذإ هیفکی نم هل ناک نل و هسفنب

 ةيصوصخلا تلت ینح ه ىمأتلا 2 هلاعفأ ىف لصالا نا صالاب داهتجالا درو ؛ شعب ىلع ءالعلا

 نا ديل یساپ - ۰
 تلاق ابنع "لا يضر ةشئاع نع دونألا نع ”يهاربإ نع "شهلا انقدح ردن وبآ اش حا ۰۱

 چ م ۳ ۳۹ ۰ )۰

 « اغ دَر "یبلا یدهآ »

 ةشئاع نم دونمألا نم هر انث دح "شهلا اندح :دحاولا"دع اندح نامش وبأ ام = ۰۲

 « الال ولهأ ىف تی ملا لی. هيي ئن الا لتفآ تنك » تلاق امنع فا یضر

 انيخأ ريثك نب دم انثادحو . رمتعلا ان ژوصنم ا "دا اخ نامنلا و أ ( شو - ۳

تااق اهدع ا ىضر ةشأاع نع دوسألا نع مهرا نع روصنم نع نايف
 د ینا ملا "دئالف لتفأ ثنك» 

 00 « الت کم "م اهب ثعييف

 ثاتف » تلاق امنع لا یفر شاع نع قورسُم نع صاع نع هایرک ر انتحر مدن وأ اش - ۶

 « مر نأ لبق - ”دئالقلا ین - هلي ةونلا ید

 مهغلبي مل مبنأکر : هريغ داز . اهديلقت ىأرلا باحصأو كلام ركنأ : رذنملا نیا لاق ( منذلا ديلقت باب ) هلوق

 . نم متغلا تسيل : نولوقي لصالا ىف ةيفنحلاو « اهفعضي ال ام دقتف هنع فعضت انا رعت ال اأ ىلع اوقفتا دقو

 < ةرم جح 2 هنأب منغلا ءادهأب ر ل نم جتحا : ربلا دع نا لاقو . یرخآ ةبج نم مييلع ةجح ثيدحلاف « یدما

 لسرأ هنأ لع لاد بايلا ثددح نال 6 هلم ةجحلا هجو ام ىردأ امو ۰ یا امن ابق لوم و ةدحاو
 ) ماقأو ۳

 ٠ ىذلا نم مث . زاوجلا خسف ىلع لدي ال كربلا درج نال كرتلاو لعفلا نيب ضراعت الف « اعطق هتجح لبق كلذ ناكو

 نا قاس مث ؟ كاذب جاجتحالا غوسي قح مغ هتجح ق هایاده ىف نكي م هاب ةءاحصلا نم حرض
 قيرط نم رذنملا



oAجملا باتک - ۵  

 نع ةبيش ىبأ نالو ۰ ةدلةم مدقت معلا انيأر : اولاق مریغو ىلع نب دم رفعج ىنأو دیزب ىلأ نب هللا ديبعو ءاطص

 نیفلاخلا ضعب ”لعأو . اهديلتةو ملا ءادمإ كرت ىلع عامجإلا ىعدا نم ىلع درلا كلذب دارملاو .ه وحن سابع نا
 یرذشلا لاق « مهريغو اهب لهأ نم اهنع ةاورلا ةمقب نود منغلا ديلقتب ةماع نع درفت دوسالا نأب بايلا ثيدح

 فدرأ امو , دابز نبا وه ( دحاولا دبع انثدح ) هلوق ٠ درفتلا هرضي ال ةمث ظفاح هنال ةلعب هذه تسيلو : هريغو

 ىف مهاربإ نع ثيدحتلاب شا حیرصتل ةجرد ىلعأ هدنع معن ىبأ قيرط نأ عم معن ىبأ قيرط هقيرطب ىداخبلا
 ةياورب هفدرأ مث . الالح هلهأ ىف هتماتإ ةدايزو ديلقتلا ةداز دحاولا دبع ةياور ف تأ عم « دحاولا دبع ةياود
 امأو ( ' ةويح هدنع وه نلك ناو مديع دحاولا دبع ظفح ىف امل دحاولا دبع ةياورل ًارارظتسا مهاريإ نع روصنم

 ۱ امریغ وأ نعل نوكي نأ نم معآ ىدحلا ظفل نالف من دئالقلا نوکب امف حرصت ال هنأ عم قورسم ةياورب هفاذدإ
 دسلقتلاب لبالا صاصتخا ىعدا نف « رقبلا ىدهأو لبالا یدهآ بلي هنأ تب دقو 2« ىدبمم ام دارفأ نمدرف مةلا

 باپلا ف تركذ دقو . ةدئاز .دآ نبا وه هنع یرارلا ابرکذو « ىعشلا وه قورسم قبرط ىف ماعو . نايبلا هیلعف
 الوطم یعشلا نع رخآ هجو نم قو رسم قيرط جرخآ هنأ هلبق ىذلا

 نبعلا نم دئالقلا ببسإب 65١-

 يضر نينه ولا أ نع. مسالا نع نو نبا انتذح ذاعم نب ام انَثَدح لع نب وار اشو ب ۰
 « یدنع ناک نبع نم اهدنالق تاتف » تلاق امنع لا

 وه: ليقو « هنم خوبصلا .ده : ليقو «فوصلا ىأ ءاملا نوكسو ةلمهملا ركب ( نهعلا نم دئالقلا باب ) هلوق

 « جرختسلا » ف مسن وبأ هج رخآ ذاعم نع مکح نب يڪ هنیب ؛ ةشئاع یه ( نينمؤملا مآ نع ) هلوق ٠ ةصاخ رحالا
 ةياور قو ادا ىأ ) اهدثالق تلتف ) هلوق ۷ نوع نيا نع رخآ هجو نم لوعامسالا دع اتمست تعقو اذکو

 ىنأي الالح انیف حبصأف » دازو هلشم نوع نا نع رخآ هجو نم لسلو « دئالقلا كلت تلتف انأ » ةروكذملا حي

 وهو 2« ضرالا تاب نم نوکت نأ راتخاو راب والا نم دئالقلا هرك نم ىلع در هبفو « هلهأ نم لالما ىتأي ام

 لعأ هللاو . فوصلا نم ابنوک ز اوج لوقلا عم ؛ لوألا هنأ دارأ هلعل : نيتلا نبا لاقو . كلامو ةعيب ر نع لوقنم

 لا دولت ببسإب - ۲
 ةةمركع نع ريثك ىبأ نب ىم نع رمْعَم نع ىلعألا دبع "نب ىلعألا دبغ انربخأ دمم شو - ۰

 : لاع.. ةندب اهنإ : لاق «اهبکرا : لاق ةن و یار هني لل ین "نا: هنع "لا یفر ةريره ىبأ نه

 ۱ راشب نب دخت مبان . « اقنع ىف لمنلاو مع ىنلا یاس اهي ار ةتيأر دقلف : لاق ءاببكرا

 نع ةع "نا ىضر ةريره ىبأ نم ةمركع نع ىبحي نع ابا "نب "ىلع انربخأ رع "نب نام اتش

 .ةياشإ هيف نوکف ةدحاولا لعنلا ىأ ةدحولا درب نأ لمتحيو « سنجلا ديرب نأ لمتحي ( لعنلا ديلقت باب ) هلوق
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 ماق ام لک لب لعنلا نيعتت ال : نورخآ لاقو « ةدحاولا "یزجت هريغ لاقو « یروثلا لوق وهو نيلعن طرتشا نم ىلا
 نيعتي اذه ىلعف « هيف دج لاو رفسلا ىلا ةراشا هيف نأ لعنلا ديلقت ىف ةكحلا : ليق مث . ةوادالا نذأ یتح أزجأ اپماقم
 لمحتو اهحاص نع قت امنوكل ةبوكرم لعنلا دتعت برملا نأ هيف ةمكسملا : ةيشاحلا ىف یینلا نا لاقو . لعأ هللاو

 اناویح ىلاعت هلل هبوكرم نع جرخ ىدهأ ىذلا نأكف « ةقانلاب اهنع ءارعشلا ضعب ىنكدقو « قيرطلا رعو هنع

 ىثملا رذن ىف لصألا وه اذهو « ةدحاو ال نيلعن ديلقت بحتسا مث نمو ؛ هسوبلم نع مرحأ نيح جرخ اک « هريغو

 وه دمت » رذ ىبأألو « مالس نب دمحم » نکسلا نبال و  بوسنم ريغ شکل اذك ( دم انثدح ) ھلوق . ةكم ىلا ايفاح

 ريغ اثيدح ىلعألا دلوع نع ىنثملا نب دمع نع ىور فنصلا نال ىنثملا نب دمج هنأ ىتايجلا ىلع وبأ حجرو « مالس نبأ

 سیل و « ىنملا نب دم ةياور نم امهجرختسم ىف هاجرخأ معن ابأو لیعاسالا نأب هريغ هايأو « ابيرق أيس اذه

 نب ةمركع امأ و « سابع نبا ىلوم وه ( ةمزكع نع ) هلوق . ظفاح هناف نكسلا نبا لاق ام ىلع ةدمعلاو « مزالب كلذ

 دمع هءبات ) هلوق . باوبأ ةعست لبق بابلا ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « هخيش ال ريثكىبأ نب ىح ذيملت وهف راع
 ىلع وه قيقحتلا قو « راشب نب دم هنأ قايسلا رهاظ رسکلاب عباتملاو « رمعم وه انه حتفلاب عباتملا ( حلا راشب نبا
 نم ةرصبلاب مهثدح هنوكل الاقم هنع نييرصبلا ةباور ىف نال ةعب اتم ا ىلا هدنع رمعم جاتحا امنو « كرابملا نبا

 مسکو قيرط نم لیعا- لا هجرخآ دقو « ةلوصوم راشب نب دمع ةياور ىل عقت مو , نييرصبلا ةباور نم اذهو هظفح

 اضيأ ريثك ىفأ نب ىحي نع هاور ملعملا انيسح نإ : لاق ورمع نب نامثع ةعباتع كرابملا نب ىلع نع

 ندب لالما بیساپ - ۳

 عال أ "وم الإ لالجلا نم هو د ال امهنء لا یر رع نبا ناکو

 اهمیت دصتت مش ملا اه ديف نأ ةفاخت فالج عَ اهر اذإو

 نع ليل ىبأ رن رنج را دبع نع دهاج نع رحیم یا نا نع نايف ادن دح ی شو —- ¥۷

 6 اهدولجيو ترح ىلا نادبلا لالي فدصتأ نأ لس هلل وسر یا » لاق e نا < یضر ىلع

 ]۹۹ 91۸ ۱۷۱۷ 6 ۱۷۹ و ۱۷۱۹ : ىف هنارطآ - ۱۷۰۷ ثيدحلا]

 ءاسك نم ريعبلا رپظ ىلع حرطي ام وهو ميلا مضب لج عمج ماللا فیفخت و ما رسكب (ندبلل لالجلا باب ) ةلوق

 م مدلا اهدسقي نأ ةفاخم املالج عزت اهر اذاف مانسلا عضوم الإ لالجلا نم قشي ال سع نبا ناكو ) لوق ٠ هوحنو :

 «٠ هندب لالج قشپ ال ناك ربع نب هللا دبع نأ » عفان نع. « أطوملا » ف كلام هضعب لصو قيلعتلا اذه ( ام قدصتي

 لا هنأ كلام نعو «امال اهوسكيف ةيمکا لا اب تمي مث لاجلاو یا ندب لاعب ناك رفع نبا نا » عفان نعو

 لاقو ءام قدصتي ناک : لاق ؟ ا ی ا هللأ دبع

 ملا زخآ ىلا « مانسلا عضوم الإ ٠ كلام نع هريغ هيف داز كلام نع نيكب نب ىحب قيرط نم هجرخأ نأ دم نی

 ءىش ىف مجرب ال نأ دارأ هنآل ربع نبا كلذ حفص امنإ و ٠ اضرف ندبلا لالجي قدصتلا سيل : بلهملا لاق.. موكذملا

 . اهتحن ام تسي الثل راعشإلا رهظیل مانسلا عضوم نم لجلا تش ةدئافو > ه ۱ هيلا فيضأ ءىش ىن الو ء7 هب. “لهآ

 جوخ قح ىبحلاو دوربلاو طام آلا هثدب للخي ناك ربع نبا نأ » عفان نع دیز نب ةماسأ قيرط نم دذللا نبا ىودو



 جملا باتک ۵ ۵۰

 اعیدو : عفان لاق « اب قدصتب مث « اهرحنپ ىتح اهايإ اپسیلیف ةفرع ع موب نوکی ىح اهيوطيف امءزني مث « ةنيدلا نم
 دعب فوتسم هيلع مالكلا یت ایس و « ارصتخم ندبلأا لالج قدصتلا ىف ىلع ثيدح فذصلا ددوأو ٠ ةبيش ىنب ىلا اهعفد

 ىضتقي كلذ ريغو راعشالاو ديلقتلا بايحتسا نم تداحالا هذه ىف ام : ( هيبنت ) . ىلاعت هللا ءاش نأ باونأ ةعبس ۱

 اماف « هراپظ] نم لضفأ ضرفلا ريغ اصلا لمعلا ءافخإ نأ ررقلاو ۰ هئافخ نم لضفأ یدماب برقتلا دابظ] نآ
 جملا صخیف كاذک دیلقتاو راعشالا ناكف فوقولاو فوطلار مارحالاک روهظاا ىلع ةينبم جحلا لاعفأ نإ لاقي نأ
 اعبي نأ هنکع اپیدپب ىذلا نال حلاصلا لمعلا رابظإ راعشإلاو ديلقتلا نم مزاي ال لاقي نأ امإو « ءافخإلا مويع نم
 نأ ىلع كلذب لدتسا نم دعب أو « لمعلا نامتك عم ديلقتلا ةنس لصحتف نالفل ا] لوقي الو اهرعش و اهدلقي نم عم

 ىف اهحاص عمطي ال ىتح ايده اهنوكل الع لج دیلقتلا نإ لاقي نأ امإو . اضرف راص هيف عرش اذإ لمعلا

 ايف حوجرا
 اه رق و قیرطلا نم هی ده یرتشا نم ساب - ۱۱

 نا ٌدارأ م لاق ما نع ةبقع س یعوق ات دح در وأ ان الح رذنلا 6 مارا اشو سم ۷۰۸

 ناکسانلا نا : 4 ليقف ءامنع ل ضر ريب“ زلا نبا دبع ىف ةيروثرحلا ةي ماع « جحلا امنع هللا یفر رع ٠
 « مص اک عتصأ ۳۳ 0 و نا رلوسر ىف سا ناک دقل ) لاقف ¢ ودب دطب نأ فاتو ”لاتق مهتبي

 ی ؟ دهشا « دحاو او جلا نأش ام : لاق ءادیبلا رهاظب ناك اذإ ىتح ۰ ةر ” تبجوأ ىنأ ؟ دهشآ

 مو كلذ ىلع دز لو ءافّصلابو تببلاب فاطف مردق ىتح « هارتشا رقم ایده ىدهأو . ةرح مم ةجح تعقب

 هفاوطب ةرمهلاو يحلل "هئاوط یفق دق نأ یأرو « حنو قلَحف « رحنلا موي ىتح هنم "مارح هىث نم للحت

 « هل یبلا منَص تل ذك: لاق مث ءلالا

 « قيرطلا نم یدشآ ىرتشا نم د باوأ ةبنام لبق مدقت ( اهدلقو قيرطلا نم هيده یرتشآ نم باب ) هلوق

 ىف ینوتس هيف لوقلا مدقآ دقو ؛ ديلقتاا ةمجرتلا هذه تداز امإو 5 رخآ هجو نم اذه رمع نبا ثيدح هيف ددوأو

 نكل . ىلاعت هللا ءاش نا رصحلا باوبأ ىف ىوتسم هيلع مالكلا ىنأي ربع نبا ثيدحو « هديب دئالقلا دلق نم باب »
 هلوقل رياغم « ریبزلا نبا دمع ىف ةيرورحلا جح » یبمشکلا ةياور قو « ةيرورحلا ةجح ماع » ةياورلا هذه ف هلوق
 ىف تناك ةيرورخلا ةجح نال « ريبزلا نبا جاجحلا لوزت ماعد مفان نع. للا ةياور نم « نراقلا فاوط باب » ىف
 ناب جاجحلا لوزت و ؛ ةفالخلاب ریپزلا نبا ىمستي نأ لبق كلذو نيسو عبرآ ةئسم ةبواعم نب دنا اف تام ىلا ةئسلا
 .جاجحلا ىلع قلطأ ىرارلا نأ ىلع لمح نأ اماف ؛ نيبزلا نبا مايأ رخآ ىف كلذو نيعبسو ثالث ةنس ىف ناك ريبزلا

 قلا ور نم رپظ دقو . ةصقلا ددفت ىلع لمح نأ امإو « قلا ةمنأ ىلع جورا نم مبنی ام عماجل ةيرورح هعابتأو

 55 ىدحلا ىرتشا نم باب د » ىف مدقت کا ديبع هداو وه روكذا مالكلا رع نبال لئاقلا نأ عفان نع ْبوبأ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذل نايب ديم داضحالا لوأ ىف ىنأيسو «قیرطا



 ۱۱ ۱۷۰۹ تيذحلا
 دوس تی ات حسادت تست ا لا

 نهرمأ ريغ نم هئاسن نع ّرقبلا جا مد بیساپ - ۵

 : تلاق نهرا دبع تاب غ نع ديعس نب ی نع "كلام ان ريخأ فسوپ 7 هللا 25 اش بس ۱۷۰

 « "جملا الإ ىر ال ةدمّتلا ىذ نم نيب س هلي هلا لوسر حم انجرح » لوقت امنع "نا ی ضر ةشئاع تمم

 ٩ تلف له نأ ءوزارا ني تنو ناطااذإ اق نکی | نم ھم هللا لودر مآ کم نم انو الف

 هت رک ذف : ی لاق ۾ هجاوزأ نع هلي ها لور 7 : لاف ؟ اذه ام : تف « رقب جاب رحنلا مو انياع لخدن

 « ههجو ىلع ثيدحلاب كتتأ : لاقف سل

 رحنلا ظفلب بابلا ثيدح نأ عم حبذلاب ريبعتلا امآ ( نهرمأ ںیغ نم هئاسن نع رقبلا لجرلا بذ باب ) هلوق

 نب يحب نع لالب نب نابلس قيرط نم باوبأ ةعبس دمب ىقأيسو < جیذلا ظفلب هقرط ضعب ىف درو ام ىلا ةراشاف

 ( ةرقب اوصذت نآ کای هللا نا  ییاعت هلوقل مدنع بحتسم حذلا نأ الإ ءاملعلا دنع زئاج رقیلا رو ۰ ديعس

 امل محللا نع ةشئاع ماهفتسا نم هذخأف « نهمآ ريغ نم » هلوق امأو « اهرحن بحتساف خلاص نب نسملا فلاخو

 الع نوكي نأ ذوجيف « لامتحالل اعفاد كلذ سيل نكل « ماهفتسالا ىلا جتحت املعب هحبذ ناكولو <« الع هب لخد

 عقو ىذلا وه نوكي نأ اهدنع لمتحا. ابلع محللا لخدأ امل نكل. « كلذ ىف نينذأتنسا رک ناب مدقت كلذب

 یتئدح ةروكذملا نابلس ةياود ىف ( ةربع نع ) هلوق . كلذ هنع تمهفتساف كلذ ريغ نوكي نأو هيف ناذئتسالا

 .ممتملا باب » ىلع مالكلا ىف هيف لوقلا مدقت ( جا الا) هلوقو . نظف ال ىأ نونلا مضي (ىد ال ) ملق . ةرع

 : لاطب نبا لاق ( رقب .محلب ) هلوق ۰ لوبجلل ءانبلا ىلع لادلا ضب ( انیلع لخدق ر هلوقو : «نارقلاودازفالاو

 .ةرقب-ةدحاو لك نع نوكي نأ لمتحي هلال هيف ةجح الو ,:ةيضالاو ىدملا ىف كارتشالا اوزاجأف ةعامج هرهاظب ذأ

 لاق دقف « ةدحاو ةرقب هجاوزآ نع ت لب هللا لوسر نأ د ةا نع ةرمع نع ىرهزلا نع سف وب ةياور امأو

 :« اهريغو دواد وبأو :یناسنلا اهجرخآ سنوي ةياورو .ه | هزيغادفل اع دقو « كلذب شو درفت : یضاقلا لیعاج)

 ىف دمع ل آ نع حيذ ام د لاق سنرد ظفل نم حرصآ هظفلو ًاضیآ یا دنع.رسغم همبات دقو ؛ ظفاح ةقث نئوو

 مه لاق ةريرم ىبأ نع :ةلش نآ نع نيثكىبأ:نأ ب قيزط نم اضیآ نانلا یورو <« ةرفب الإ عادولا ةبجج

 : ئرهزلا“ةياورل ىزق دهاش وهو ءاك املا هح نيون ةرتب عادؤلا ةجح نهان نم نمتعا نم عللي هنا لوسر

 انججح موم للي هلا كوسز اع: يذ » تلاق ةيئاع نع هيبأ نع مداقلا نب نح زلا دبع نع :ىهدلا نامع ءاورامانأو

 قيرط نم اضيأ لسو ئعاضالا ىف فئمللا“ةاؤز دقو: مذمت ل فلاضنذاش ومف اضيآ یاتنلا هج رح ۲ ةرقيةزقب

 ته دا هداذ ام یکذپ و« رقبا نا نه ها لوسر ىم ظنلب مساق نزلا دبع نع ی نبا
 نطاظلار .« یخ د لدي « ىدهأ » ظفلب نکل .نخرلا دبع نع نوشجالا زب لا دبع قیرط نم اضإأ ملم ةجرخأو

 ىف ةحيرص ةريره وأ ةياور ناف « ةيحضألا ىلع مهضعب هلم رحنلا ركذ ثيدحلا ىف تبث هنال ةاورلا نم فرضتلا نأ

 ةجح هيف سيلف عتملا ىده هنأ نيبتو « ىدهأ » ظفلب هاور نم ةياوز-تبوقف هئا نم رمثعا نبع ناك كلذ نأ

 . ملعأتهقاو ةيعغالاو ىدحلا ىف كارتشالا زاوج ىلع.ةب لالدتسالا هيج وت نيبت و « ىنم لهآ ىلع اياحضال هلوق ىف كلام ىلع



ooجملا باتک - ۲۵  
 بابلا اذه ىف اهلا ةراشالا تمدق اك ةرصتخ اهناف ةشئاع نع وه هتیاور ىلا كلذب ريش هنأكو . اثیش هنم رصتخت مل امان انایس كل هتقاسس ىأ ( هرجو ىلع ثيدحلاب كتتأ لاقف ) هلوق ١ قيدصلا ركب ىبأ نب دم نیا ىنعي ( ساقل هترکذف ) هلوق . هيلا هلك دوک ذلا دانسالاب یراصن لا دیعس نبا وه ( يحي لاق ) هلوق . باوبأ ةعبس دعب هيف فالخا لقت قأيسو « ةيالاو یدشا نم لک الا زاوج هبفو « ةمجرتلا ىلع مالكلا ىف مدقن اک ناذتتسالا لاتحاب بقعت و« هماع الو هرمآ ريغب هنع هلع ام هريغ لمع نم هقحلي دق ناسن لا نأ ىلع هب لدتساو

 یک ی یا رحتم ىف رحنلا سیساپ - ۹ 11 و 2 هلل
 ا م مفان نع ٌرمع ی هللا ديبع انن دح ثراحلا ن دلاخ ممت مهار "ی قاحسإ |شزو سل ۰ 5 2 ۶ "0 ا ا E 4 4 س

 € هلي هللا لوسر رحنم : هللا ديبع لاق . رحنا ىف رحتي ناك هنع هلا ىضر هللا 1 تام نرم و ا ی در ذ

 نا "نا » منان نع هم ی یو ضايع "نب مرنأ انَثادح رذنلا "نب ھارا اشو - ۷۱
 مف ۳ مم بلا رحم هب و لیلا رخآ نو رعمج نو هد عبي ناك اهنع "لا یر ٌرمع
 « كلواممللاو لا

 دجسلا ىلت ىلا ىلوالا ةرملا دنع مب ىنلا رحنم : نيتلا نبا لاق ( ىنم إب ىنلا رحنم ىف رحنلا باب ) هلوق
 نع ین ب ینلا لزنم ناک و لاق سواط نع خرج نبأ قيرط نم یہک افلا هجرخآ رثأ نم هذخأ هنأكو . ىهتنا
 صأو ٠ ین رادلا بنج نازی نأ هئاسنب صأو » دازو هلشم انخايشأ نم سواط ريغ لاقو لاق . « لصلا راسي
 ةامضف هيف رحنلاو : نيتلا نبا لاق . ةروكذملا ةرخجا دنع وه بعشلاو : تلق . « رادلا ءارو بعشلا اولزني نأ راصنالا
 هظفلو رباج ثيدح نم رسم هجرخأ روكذملا ثيدحلاو . ىهتنا « رحنم ىنم لکو « رحنملا اذه » قلب هلوقل ريغ ىلع
 « قافتا نع عقو ناكملا كلذب علم هرحن نأ هرهاظ اذهو « کلاحر ىف !ورحناف « رحنم اهلك ىنمو « انهه ترحن د
 جرج نبا قيرط نم هباتك ىف ةبش نب رمع ىور دقو . عابنالا ديدش ناكر ع نبأ نكلو « كلاب قلعتي ءىثل ال
 «رمتعلل که رحنلاو جاحلل ینع رحنلا ف كلام لوق لاطب نبا ىكحو « ىنمي الإ رحتي ال ربع نبا ناك» لاق ءاطع نع:
 ( مهاربإ نب قع انئدح ) هلوق ٠ لضفالا ف فلتخا ناو ذاوجلا یف فالخ الو « هحيجرتو كلذ ريرقت ىف لاطأو
 ىأ ( هللا ديبع لاق ) هو . معن وبا هتيرط نم هجرخأو . هدنسم ىف هجرخآ كلذك « هيوقار ناب فورعملا وه
 ' اذه فعصلا ىور دقو . ی هللا لوسد رحنم رحنملا قالطاب عفان دارم نأ یعلاو « روک ملا دانسالاب مع نبا
 . ثيدحلا رک ذف « ثراحلا زب دلاخ ازئدح ىدقملا ركب ىبأ نب دم ىتثدح» هظفل و اذه نم حضوأ ىحاضألا ىف ثيدحلا
 ةفاضاب ةحرصملا عفان نع ةبقع نإ یسوم قيرطب انه فنصملا هثدرآ اذو « ب ىنلا رحنم ىنعي هللا ديبع لاق » لاق
 رخآ نم ابنآ و رحنلا ىلا یدطا ثءب تفو ةداز یسوم ةاور تدافأو را سفن ى هلي هللا لوسر لا را
 ىدملا ثعب طرتشی ال هنأ هانعم « كواملاو رجلا مبف ه هلوقو « جاح عمج ةلمبلا عضب « جاجح عم : هلوت و ۰ ليلا
 هللا لوسر ناک ه رمع نبا نع عفان نع دقرف نب نيك قيرط نم ىحاضألا ىف ىنأيسو « ءاقرالا نود رارحالا عم

 ةنيدملاب ةيحضالا ىلع لوح اذهو « لصملاب نیر عذب طب



dd ۱۷۱۳-۱۷۱۲ ثيدحلا 

 هديب هيد رحن نم اپ - ۷

 - ثيدحلا رک ذو - سنأ ]نم ةبالإ يأ نع بوی نع بيو انئادح راکب ان هان اشو -- ۲
 6 ارضع « نينرفأ نیسان أ نييك لب یضو هادی ب ناك مس هدی لیبل رحنو و لق

 یتأیسو « ندب عبس هديب ملي ینلا رحن رعت ه هيفو ارصتخ سفأ ثيدح هيف دروآ ( هديب هیده رحت نم باب ) ) هلوق
 تتي لب « ةاورلا شک أ دنع اهثيدحو ةمجرتلا هذه تسيلو ۰ ءاوس انه هقاس ىذلا دانسالاب هماعب دحاو باب دعب
 قتتكاف « بيهو نع راكب نب لمس ثيدح » هصن ام ةمجرتلا دسعب ینافسلا ةخسن فو «هدحو لمتسلا نع دذ بال
 ةراشالاب

 امد ع عل

 دع ل ا هتن دب دن لر لا و ىكر رع نبا

 دايز ىفربخأ : شوت ی همش لاقو

 وه ( سنوي نع ) هلوق ٠ . هل مجرت ال قباطم وهو « ربع نبا تیدح هيف دروأ ( ةديقم لبالا رحن باب ) هلوق
 ىوس دانسالاو « سن وب انريخأ ه عیرز نب ديزي نع لعالا دبع نب دم قيرط نم ل !.عامسالا ةيا ور ىف ء ديبع نبأ
 نيحيحصلا ىف هل سيل ةقث یعبات ىرصب رغصم ةدحومو محب ( دیبج نب دايز نع ) هلوق ٠ نويرصب مهلك باحصلا
 سفوب ىلا رخآ دان-اب موصلا ف هجرخأو دانسالا اذهب رذنلا ف فئصملا هجرخأ رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه ىوس
 ريبج نب دايز ريغ وهو ٠ رمع نا نع ريبج نب ديز قبرط نم اذه ريغ ثيدح جحلا لئاوأ ىف قبس دقو « ديبع نبا
 . رع نبا نع ةياورلا فو ةفثلا ىف اکرتشا امهنكل ىرصب نقل ادایزو ینوک اط ًاديز نال اضيأ هل اأ سيل و اذه
 سن وب نع ةيلع نب ليءامسا نع دمحأ داز ( اهرحني هتندب خانأ دق ) هلوق ٠ هسا ىلع فقأ ۸( لجد ىلع ىأ ) هلوق
 امايقو « مايق نع ىأ ( امایق) هلوقو . اهترثآ ةقانلا تثعب لاقي « اهرثأ ىأ ( ابا ) هلق ۰ « ىن اهرحنيل »
 ىف عقو دقو . امرحا هريدقت فوذحم لماعلا و 9 اہقآ ىأ « اشعبأ» هلوق وأ , ةردقم لاح یهو ةماق ىنعع ردصم
 دواد فالو . اها وق نم قب ام ىلع ةمئأق لجرلا ةلوقعم ىأ ( ةديقم ) هلق ٠ « ةن اق اهرحنا د لیعاءالا دنع ةاور
 دعس لاقو « اهم "وق نم قب ام ىلع ةمئاق ىرسيلا ةلوقعم ةندبلا نورحني !رئاكهباعصاو ب ىلا نا » رباج ثيدح نم
 یدح) ةلوقعم یهو هنثدب رحنب ربع نأ تيأر ريبج نب ديعس نع رشب وبأ ارخآ مشه انئيدح د روصنم نبا
 « عقرلا زوجي و : تلق . دمج ةنس اعبتم ريدقتلا وأ . صاصتخالاک رمضم لماعب ةن بصنب (دمح ةنس) هلق ٠ « ابی
 رحت بایحتسا ثيدحلا اذه ىفو « دم ةنس اهئاف ةعاق اهرحا هل لاقف , ظفلب كسانملا ف ىبرحلا ةءاور هيلع لدیو
 توکللا مدعو لهاجلا م عت هيق و ٠ ةليضفلا ى ةكراب و ةماق اهر ىوتسي ةيفنملا نعو « ةروكذملا ةفصلا لع لبالا
 تدحا اذپ رب 1 یا رم اذک ةنسلا نم ب احلا .لوق نآ هيفو ؛ احابم ناك نإو ةنسلا ةفل اخ ىلع

 یرابا جف * ۳ ج۷ م
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 لاق هدنسم ىف هيوهار نب سا هجرخآ قیمت اذه آلو ةبعش لاتپ) هو ٠ ایی ىف
 دق لجر اذاف ربع نبا عم تیپتا : لوقي ریبج نب دايز تمس سفوب نع ةبعش انئدح لیمش نب ىضنلا انرهخأ »
 ةبعش قيلعت هعبت نمو ىاطلغم بسن دقو « كم دم ةنس ةديقم امايق : لاقف اهرحني نأ ديري وهو هتندپ عجضأ

 « ةئعنعلاب دايز نع سف وب نع هيف هتدجوف هتعجارف « ةبعش نع قوزرم نب ورمع نع ىبرحلا مهاربإ خرختل روكذملا
 دخأ ةجرخأ ان دیدن ساب ناس نیل همش رم ج ا در دلو اف سیو
 ةنعنعل اب ةبعش نع ردنغ رفعج نب دم نع

 ةماق البلا رحت بیساپ - ۹
 ناق ( فاوص ) : اهنع للا ضر سابع نبا لاقو . ی دم ةّنس : امنع هللا ضر "رم "نبا لاقو

 لاق هدع ۶فا یفر سنأ نع ةبالق بأ نع بوبأ نع بيهو ان دح راك نب لہس نشر - 4 1 2 < ۾ مو و ۶ مر

 للمخ "هتلحار بکر حبصأ امف ءاهب ابف نيتمكر ةفيلملا ىذب ععلاو « برأ لب بظل لر رام یا لصد

 هديب هل وبلا رنو « اولي نأ مرا ةكم لخت الف . اميج امهب ی ءاديتتلا ىلع الع الف . حد لاهي
 « نّيرفأ نيحلمأ نيش ١ ةنيدملاب يضو « امايقإ ناب عبس

 لاق هنع " لا < ىفر كلام نب سنأ نع ةبالق ىلأ ن نع بوی نع لعام دن دح دادس اشم - ۱۳6

 "یر نأ نع لجر نع بوبا نعو . « نيتمكر ةفيلملا ىب تملاو « ًاميرأ ةنيدملاب پانل يلب ىنا ىلص »

 « ةو ةرمعب “رها هادیبلا ب تّوتسا اذإ تح احا بکر من« حبلا لصف < حبصأ ىح ناب 2 هنع ها

 هثید> ىلا ريشي ( دمت ةنس رع نبا لاقو ) هل . «اماق » ینپمشکلا ةياور ىف ( ةم اق ندبلا رحن باب ) هلق
 هللا دسع نع هريسفت ىف ةنيبع نب نامفس هركذ اذکهو ( امايق *فاوص سابع نبا لاقو ) هل ٠ هلبق ىذلا بابلا ىف

 نغ روصنم نب ديعس هجرخأ « امايق : لات ( ٴفاوص اهللع هللا مس | ارركذ' إل ىلاعت هلوق ريسفت ىف هنع ديزي ىبأ نبا
 . اههايق ىف ةفطصم ىأ ةفاص عمج ديدشتلاب « فاوص ه هلوقو ٠ نع مهنى نع ديمح نب دبع هجرخأو « ةنيمع نبا

 متاوق ثالث ىلع اماسيق ىأ « نفاوص » لامت هلوق ىف سابع نبا نع زا هجو نم «ع الا كردتس » ىف عقدو

 لقعلاب ادي یدح) تعفر ىلا یهو ةنفاص عمج نون اهدعب ءافلا رسكب « نفاوص » دوعسم نا ةءارق یهو : ةلوقعت

 ةياود ىف ( حبصأ الف ا تابف ) هلو . نورصب هرخآ ىلا دانسإلا ( راكب نب لهس انئدح ) هلق . برطضت الثل

 هديب رحن و د هلوق انه هنم دارلاو 2 جا لئاوأ ىف هيلع مالكلا مدقت دقو . « خبصأ ىح اهب تابق » ینپمشکلا

 قملأ اذلف ةرعبأ دارآ اممجوت ىف ليقف (۱)ندب ةعبس اهريغو ةع ركة باور قو رذ ىبأ ةياور ىف اذک « امایق ندب عبس
 یایو» ابي رق ىلاعت هللا ءاش نإ ىلع ثيدح ىف هددعو هرخن ام نایب تا يسو ‹ حضاو هلبق ام نيب و هنيب عمبباو ءاطا اهب

 (سفأ نع لجر نع بوبآ نءو) ةيناثلا قيرطلا ىف هلق . ىحاضالا باكى ف نيشيكلاب ةيحضتلا ثيدح ىلع مالكلا

 ءات نودب « ندب عبس هرذ ىفأ ريغ ةياور قو : ىالطسقلا ق ینا (۱)



 ۵ ۵ ۱۷۱۹۰۱۷۱ ثيدحلا

 هضعب لیعا لصف و دحاو دانساب هنع بيهو هقانبف « هيف برپآ ىلع بیهرو ةيلع نب لیعاا فالتخا نایب هب دارلا
 : یدرادلا لاق « سنأ نع لجو نع بويأ نع» هضعب ىف لاقو «سنأ نع ةبالق بأ نع بربآ نع » لاقف
 ' بيهوو ؛ هیسف وأ هيف كش ليعامسا نوکی نأ لمتحي :نيتلا نبا لاقو , همه ام ةبالق ىلأ نع بوبأ دنع هلك ناک ول

 لئاوأ ىف « ديمحتلاو حيبستلا بأي » ىف اذه نم ءىش ىلع مالكلا مدقت دقو ۰ هنع ثيدحلا مسمج ناب مزج دقف ةقث

 لهآ نم مآ هانعمو لاق « اسج امہ انل “لمآ الف د انه هدنع حقو هنأ بلپلا نع لاطب نبا ىكح : ( هيبنت ) . جا

 الإ و « نولپ فيك مل لمت و آرا كلذ ناكف لالهالا انل حابأ ىأ « انل لهأ » ىنمف « ادرفم ناک وه هنال نارقلاب

 هريغ فالو ثيدحلا اذه ىف انل تلصتا ىلا تاءاورلا نم ءىش ىف فقأ ملو . یبتا؟ عضوملا اذه ىف « ال » ىنعم اف

 ءاديبلا ىلع الع املف » هتخسن ىف عقو هلمل و « اعیج امهب ىل ءادیبلا ىلع الع ايلف » انلوصا ىف ىذلا الو . ركذ ام ىلع

 ةياورلا نيبو اهني عمجو ةفيفخ نونب ءانل ه اتروص تراصف فلأب « ىل » تبتکف « یل ١ ىرخأ قو « لمآ
 قرطلا نم ءىش ىف كلذل دوجو الو « انل لهأ » تراصف ىرخألا

 نیش دا نم رازملا یی ال اپ - ۰

 نب نمح را دبع نع دهاجم نع حيجت ىلأ نا ىنربخأ لاق نایفس انريخأ ريثك "نب داش - ۰

 ینمآ  :!توط ؛تمسقف ینسأف « ندا ىلع +تسقن وب وبلا ىنثمَب » لاق هنع "لا یضر لع نع ىلا ىبأ

 « اهدولجو اهالج ؛تمستف
 ۳ ۳ 0 ۰ ۶ ةة م

 هللا ىضر ىلع نع یی ىلأ نب نمحراا دبع نع دهاجم نع میرکلا دبع ین دحو نایفس لاق - م۹

 ۳ ان رازج ىف ايش الع ”ىطعأ الو ندبلا ىلع َموفأ نأ لس ةىنلا نتا مه لاق هنع

 بوصنم رازجلاو « ىدملا بحاص ىأ فوذح « ىطعي » لعاف ( ايش ىدحلا نم رازجلا ىطعي ال باب ) هلو

 ( نجرلا دبع نع ) هلوق ۰ ىدوثلا وه ( نايفس انريخأ ) هل . عفرلاب رازجلاو ءاطلا حتفب یورو ةيلومةلا لع
 ( نايفس لاقو ) هو . ىلعو نمحرلا دبع نيبو نمحرلا دبعو دهاجب نيب رابخالاب حيرصتلا هدعب یذلا بابلا ىف یا
 نحرلا دبع انئدح روصنم نب قع) انربخأ و لاق یاسنلا هلصو دقو « اقلعم سیل و روكذملا دانسالاب رركذملا وه

 تقف ) هلوق . هدعب بابلا ىف ىلا ةاورلا ىف اک ىرزجلا وه روكذملا مجركلا دبعو « « نایفس انئدح ىدهم نبا وه

 « اهب ظافتحالل اهرع دنع ىأ « ندبلا ىلع موقأ نأ » یرخالا ةياورلا فو « یدهل اهدصرأ ىتلا ىأ ( ثدبلا لغ

 ةياورلا هذه ىف عقب لو « كلذ ريغو اپقسو اعرو اهفلع ىف امم لاصم ىلع ىأ كلذ نم معآ وه ام ديري نأ لمتحيو

 نع حي ىبأ نبا نع قح نأ قيرط نم دواد ىبآلو « ةندب ةئام اهنأ ةثلاثلا ةياورلا ىف عقو نكمل « ندبلا ددع

 ليوطلا رباج ثيدح ىف ملسم دنع عقو ام هنم حصأو « اهرئاس ترحنف قمأو « ةئدب نیل مینا رح د دهاج
 مث « هيده ىف هكرشأو ريغ ام رحنف ايلع ىطعأ مث« ةئدب نیتسو اال رحنف رحنملا ىلا لَم ىنلا فرصنا مث » هيف ناف

 ةندب ةئام تناكندبلا نأ كلذب فرعف « ابقرم نم ابرشو اهم نمالكأف تخبطف ردق ىف تلعجل ةضعبب ةن دب لك نمرمأ

 سمأ مث نيئالث صحن لإ هنأ تع) نبا ةياود نيبو هني عملباو « قابلا ىلع رحضو نيتسو ائال اهنم حن إب ىنلا نأو



 جملا باتک ۵ ۵ ۵

 حيحصلا ىف اف الإو عملا اذه غاس ناف . نیئال و ائالث علي ىنلا رحن مث الثم نیئالت و اعبس رحنف رحتي نأ ايلع

 ىف ىطعي الو ) : هدعب بابلا ىف ىلا ةياورلا ىهلرق اذكو ( اهترازج ین ایش ابلع ىطعأ الو ) هل . حصأ

 ائيش اهنم .رازجلا ىطعي ال نأ دارملا لب دارملا كلذ سيل « ةتبلا ائيش رازجلا ىطعي ال نأ امهرهاظ ( ائبش اهترازج

 جرج نبأ نع قح] نب بيعش قيرط نم هتياور ىف یاسنلا نيب لب دارم ريغ كلذ عم هرهاظو « سم دنع حقو اک
 ىف فلتخاو «ائيش اهنم امت رازج ىف ىطعي الو» هظفل و هترجأ نع اضوع یدما نم رازجلا ةيطع عنم دارملا نأ

 هب و رسكلاب أرقي نأ ىفينيف اذه ىلعف « طقاوسلا مسا مضلاب و لعفلل مسا رسكلاب ةرارجلا : نيتلا نا لاقف ةرارجلا

 ىزوجلا نا لاقو « رازجلا ةرجأ روزجلا ضعب نم یطعب ال دارملا نوب نأ زاج مضلاب تح ناف « ةياورلا تحص

 ‹ ةطايخلاو ةماجحلاك ركلاب وه : ليقو « ىنعمو انزو ةلاملک ىطعي امل سا مضلاب ةرازجلا : ىربطلا بحلا هعبتو

 اهلصأو « هترجأ نع ةحسبذلا نم رازجلا هذخأي ام ةلاملاك مضلاب ةرازجلا : ريئالا نا لاقو « حتفلا هريغ زوجو

 هترجأ نع اهذخأي ناكرارجلا نال كلذب تم  نالجرلاو نادیلاو سأرلا  ريعبلا فارطأ

 یا درام قادصت بيسي - ۱
 مرکلا دو رسم نب نسلا یرخآ لاق رج نا نع یی انثدح دادسم اشو - ۷

 هني 'ىنلا نا » هربخآ هنع هلا یضر الع نآ هربخآ ليل ىلأ ی نجرا دبع "نأ امهريخأ اده "نأ یرزلبا

 « ًاثيش اه رازج ىف یطعب الو ؛ الجر اوا وطاب می نأو « هندب ىلع موقي نأ هرمآ

 نبا وهو ىدرجلا مرکلا دبع نع جرج نبا ةياور نم ىلع ثيدح هيف دروأ (ىدهلا دواجب قدصا باب ( هلو

 هجرخأ دقف عرکلا دبع ظفل اما ملسم نب نسحلا ظفلب هقاسو « دهاجم نع اعيمج کلا وهو لسم نب نسحلاو كلام

 مقي نأو ) هلوق ۰ « اندنع نم هيطعن نحن لاقو ه دازو هوحن هنع ةيواعم نب ريهز ةمشيخ ىبأ نبا قيرط نم لس
 هتيادر ىف هجولا اذه نم ةم زخ نیا داز ( اهلالجو اهدواجو اهموحل) هلق . ام زوحيو ةلمهملا لادلا نوکسب ( هندب

 لاق « ایش ابنم امترازج ىف ىطعي الو ه ةع زخ نباو ملم داز ,اثیش اهترازج ىف ىطعي الو) هلق . «نيكاسملا ىلع»
 ینعب دباج ثيدح ىف اک تخبطف ةعضبب ةندب لكن م هب مآ ام الإ نيك اسملا ىلع « ابك اهمسق» » هلوقب دارلا : ةمزخ نبا

 اذکو « هترجأ نع اهنم ىطعي ال نأ هب دارا رازجلا ءاطعإ نع ىبهنلاو : لاق « هيلع هيبنتلا مدقت اک لسم دنع ليوطلا

 ءارقفلا ىلع قدصتي اک اریقف ناك اذإ هيلع قدصت مث ةلماك هترجأ ىطعأ اذإ امأو : لاق « ةئسلا حرش » ىف یوغبلا لاق

 ةيده وأ ةقدص هژاطع) امأو  ةضواعم هنوكل عونم ةرجألا ليبس ىلع رازجلا ءاطع) : هريغ اتو . كلذب سأب الف
 ةرجالا ىف ةعاسم عقت الثل ةقدصلا عنم هنم موفي دق كلذ غراشلا قالطإ نکل و « زاوجلا سابقلاف هقح ىلع ةدايز وأ

 ىرصبلا نسحلا الإ هترجأ ىف اهنم رازجلا ءاطعإ ىف صخري لو : ىطرقلا لاق « ةضراعملا ىلا عجريف هذخأي ام لجأل
 افالج و ىدملا دولج نأ ىلع ليلد هيف : ىطرقلا لاق « دلجلا عسب عنم ىلع هب لدتساو . ريع نب ديبع نب هللا دبعو

 هذاجأو « لالجلاو دولجلا كلذكف عابي ال اب نأ ىلع اوقفتا دقو « هكح اهئاطعإو محلا ىلع اهفطعل عابت ال
 وأ لدتساو . ةيضألا فرصم هنم فرصيو : اولاق ؛ةيعفاشلا دنع هجو وهو روث وأو قعإو دمحأو ىعازوألا

 زاوج لع مهقافتاب ضروعو « هعبب زاج هب عافتنالا ذاج ام لکو . هب عافتنالا زاوج ىلع اوقفتا مهنآ يلع روث



 ۷ ۱۷۲۰ ۰ ۱۷۱۸ ثيدحلا

 یذلا بابلا ىف اهنم لک الا ىلع مالکلا ىتأيسو « هعيب زاوج هلكأ زاوج نم مزلی الو « عوطتلا یده مل نم لک الا

 ىحاضألا مر اوست الد اعوفم ناعنلا نب ةداتق ثيدح ىف دحأ هجرخأ ام هلوق در ىف كاذ نم ىرقأو « هدعب

 « ماش نآ اولكف اهموحل نم متمعطأ ناو « اوعیبت الو اهدولجي اوعتمتساو ؛ اولكو اوفرصتو ؛ ىدحلاو

 ٍندبلا لال قصت بيسإب - ۲

 "نأ ىلا ىلأ نبا ىنثدح لوقي ًادهاجم تمم لاق ”نايلس یا ن فيسات دح م وأ اشو - ۸

 اهالي ىنرمأ ۶ « اهتسقن اپموحلب ينرمأف « ندب هلام ری یبلا یدهآ » لاق هن ادح هنع هللا ىضر يلع

 ۱ » امتمسقف اهوولجم 3 بت تقف

 هيلع مالكلا مدقت دقو « دهاجم نع ىرخأ قيرط نم ىلع ثيدح هيف دروأ ( ندبلا لالي قدصتی باب ) هلوق

 « ىدملا رح ىف ةلكولاو « ىدملا قوس دئاوفلا نم لع ثيدح فو . «ردیلاو لالجلا باب » ف باوبأ لبق

 عدزلا هريظف و « هصماخ هلف هلل ءىش هيلع بجو نم ناو 3 هيف كارشالاو هتقرفتو هيلع مايقلاو « هيلع راجئتسالاو

 نيك املا ىلع هتقفن نم ائيش بسحب الو هرشع ىطعي
 نيفئاطلا تب ربط « یشیبلرشن ال "نأ تببا ناکم ”يهاربإل اوب ذإو ) تیساپ - ۳ و تسمو 1 ۳۹ ۲ 2 م6 ی - ۳۳

 « قيمت جف لك م نيتأب رماض "لک ىلعو الاجر كوني جلاب سالا ىف نُذاو . دوج 3 او َنيماقلاو
 1 2 ia ك2 ايم 27 شد زر صر #21 ام

 اومدطأو اهم اوكف 6 مزمن الا میم نم مهف زر ام ىلع تامولم مایا ىف هللا مسا اور ذو ٠ مهل مران اود مشل

 ۰: هام س اص أ - و مما وو او
 ومف هللا تامارخ مضي نمو كلذ . قیتعلا تببلاب اونوطّيْلو مروذن اوفویلو مهثنت اوضه مك « ريقفلا سابلا

 [ ۲۹-۳۰ جحلا ]4 هبر دنع "هل یخ

 آه و 7 مس

 ق دصتب انو ندإلا وب لک ا اتا ١8-

 5 ۳ وا 1 ۱ ۱ ۱ :

 رذنلاو دیصلا ءازج نم لكؤي' ال : امهنع هللا ضر رع نبا نع عفان یریخآ هللا دیبع لافو
۱ ۳ ۳ 

 قتلا نم مطب و لک أي : ءاطع لاقو . كلذ ىوس ام لکریو

 امهنع للا يضر هللا دبع نب راج مم كاطع ان دحر رج نبأ نع ی ات دج دادم شاو - ۹

o 00 7 ۱ ص ۳ مر 2 ۵ ی 1  

 انلك أف ءاودو رتو اوا : لاقن قالك ین انل صخرف ¢ یم ثالث قوف انندب مول نم ”لك أن انکو لوقي

 ال : لاق ؟ ةنيدملا. انثج یتح لافأ : ءاطعل تاق « دو تو

 [ ۰0۷ ء هلك ۰۲۹۸۰ : ىف هفارطأ ۔۔ ۱۷۱۹ ٹیدحملا ]
 2 3 ۳ > ۳ 2 ۳ ی ا :

 ةشناع تعم : تااق ةرمع ىنتث دح لاق يبحت ین دح لاق ناملس ان دخ دلخت نب دلاخ اشو - ۰

 انوند اذإ ینح ء جحلا "الا ىر الو ةدمالا يذ نم َنيقب سج هللا وسر عم انجرخ » ل وقت اهنع هللا يضر



 لاک. ع- 2-2 2 حس
 : اهنع هلا يضر ةشئاع تلاق . “لحب 7م تيبلاب فا اذإ یده ةعم نكي | نم هب نا ”لوسر ما کم نم
 اذه ترکذف ی لاق « هجاوزأ نع بیا مذ ليقف ؟ اذه ام تلق « رقبر ملب رحنا موي انيلع لح دف
 هبجو ىلع ثيدحلاب كن: لاقف ےماقل ثيدحلا

 عكرلاو نيم اقلاو نيفئاطلل ىتيب ربطو < ايش ىب كرشت ال نأ تيبلا ناکم مهاربال انأ ب ذاو : باب ) هو
 ىرمعلا رع نبا وه ( هللا ديبع لاتو ) هلق ۰ ةيآلا نم دارملا نايب ىأ « قدضتي امو نردبلا نم لك أي امو د ةمجرتلا ىف اهبلع فطع كلذ ( ييقفلا سئابلا اوممطأو اهنم اولكسف إل ىلاعت هلوق انه اهنم دارملاو « ةميرك ةياود ىف اهلك تابالا قايس عقو ( هبر دنع هل ريخ : هلوق ىلا ) هلوقذ ( الاجر كوتأي جحلاب سانلا فنذأو . دوجسلا
 نع ةبيش ىبأ نبا هلصو ( كلذ ىوس ام لكؤبو رذنلاو ديصلا ءازج نم لكؤي ال رمت نبا نع عفا قرخأ ر
 ءازج وأ ارذن نوکت نأ الإ « ادبي لو اهيحاص اهنم لكأ تركو أ ةندبلا تبطع اذا : لاق هانعع هنع ريم نبأ
 نع نیشیاورلا ىدحإ لرقلا اذهو , روكذملا قيلعتلا ظفاب هللا ديبع نع ناطقلا قبرط نم ىربطلا هاورو ٠ ديص
 : ءاطع لاقو ) هلق ٠ ناريج مد ال كسف مد نارقلاو عتقلا مد نأ مهلصأ ىلع ءانب ةيفنحلا لوق وهو « نارقاو عتقلاو عوطتلا ىده نم الإ لكؤي الو : دحأ نع ی رخألا ةياورلاو . ىذآلا ةيدف الإ دازو الام لوق رهو « دحأ
 رخآ هجو نم روصنم نب ديعس یورو « هنع جرج نبأ نع قازرلا دبع هلص و قيلعتلا اذه ( ةعتملا نم مطب و لكأي
 یوس ام لكؤبو ٠ ةيدفلا نم الو كلذ ريغو رذنلا نم نيك اسلل لمحي ام ال و ديصلا ءازج نم لکو: ال : ءاطع نع
 فلاخت الو . لكأي | ءاش نإو ةيخعالاو ىدحلا نم لكأ ءاش نإ : هنع رخآ هجو نم دیم نب دبع یورو . كلذ
 لک الا عنمب درفت یعفاشلا نأ ىكلاملا راصقلا نبا معزو . ىناثلا رثالا هيلع لد ام اهلصاح ناف ءاطع نع راثألا هذه نيب
 ندبلا نم لكأي امو » هلوق لبقو « هبر دنع هل ريخ وبف » هلوق دعب ةميرك ةياود ىف عقو : ( هيبفت ) عقلا مد نم
 قوف اند موحل نم لك أن ال انكر هلو . باوصلا وهو رذ ىبأ ةياور نم طقسو « باب د ظفل « قدصتب امو
 , نويندم هلك دانسالاو « ىراصنالا ديعس نبا وه يحبو لالب نبا وه ( ناملس ) هلق . هخسذ ىلع قفتلا كحل نم وهو یحاضالا باتک رخاوأ ىف ىلاعت هللا ءاش نإ یفوتسم هيلع مالكلا ىفأ يسر « ىنم ىلا ثالث ةفاضاب ( نم ثالث
 رقبلا لجرلا يذ باب » ىف اذه ةشئاع ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو . ةدم ةئيدملا نكس دقف ایفوک هلصأ ناک ناو دلاخو
 . ةبض « مث » هلوق ىلع لعج نكل « ىنسنلا ةياور ىف عقو اذکو ‹ ىربرفلا قيرط نم رثكالل اذک « لحب مث تيبلاب فاط اذإ ىده هعم نكي ل نم هلي هللا لوسر سمآ ةكم نم انوند اذإ ىتح » هذه ناملس ةياور ىف هلوقو « هناسف نع
 لالب نب ناملس نع ىنعقلا نع لسم هجرخأ اذكو . ابف لاكشا الو مث لدي « نا » ظفلب رذ ىبأ ةياور ىف عقوو
 : لاقف « مث » ظفل ىلع ىنامركلا هحرش دقو « ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فاط اذا » اهلبق داذو « لح نا » ظفلب
 نوکت نأ زوجو ؛ افوذح مث نم باوج نوكي نأ ذوو : لاق . لحي مث هترمع متي ريدقتلاو فوذح اذإ باوج
 . اذا ىتح باوج بات نا € مہلع بات مث هلا الإ هللا نم أجلم ال نأ ) یلامت هلوق ىف شفخألا لاق اک ةدئاز مث
 باوصلا وهو ديعس نب حي نع رخآ هجو نم لیعاعالل اذكو « داهجلا ىف اهلثمو ابيرق.كلام ةباور تمدقتو ٠ و رذ ىبأ ةاور ىف هلثم عقو دقو امس الو ةاورلا ضعب نم رييغتلا نأ لس ةياور نم نيبت دقو ‹ فلكت هلكو : تلق

۱ 



 موف ۱۷۲۰۰ ۱۷۲۱ تيدحلا

 احلا لبق عل بسا - ۵

 نبأ نع هاطع نع َناذاز "نب روصنم انتبخأ دم اند و بشوع نب هللا دبع نب دج ام -- ۰۱

 EE : لاقف و وحو ذب نأ ليبقى اع نم هِي 'ىبلا لس » لاق امن فا یطر سابع

 ”ىضر سابع نبا نعماطع نع عقر نما دبع ن نع ركب وبأ انريخأ سنوي نب دجا شر تنش

 کک لاق . جرح ال : لاق "یر نأ لبق ترژ : لب هوا ”لجر لاق » امهنع ا

 ظ نربخآ تخ ر نبا نع ئزاراا جاا دبع لاقو . « جرحال : لاق « ىرأ نأ لبق تحب : لاق . جرح ال

 نا نع ءاطع نع ی نإ ید اهب ن سات لاق لب ”ىنلا نع امهنع ها ضر سابع نبا ن هع ءاططع

 ىضر سابع نبا نع رابج نب دیس نع د نیب اندح يو نع ةارأ نافع لاقو . +t هيي ىنلا نع سابع

 هنع للا یفر رباج نع هاطع نع روصنم نب ابو دعس نب سيق نع داع لاقو هوا نمایه * هللا

 هل یا نع

 .اهنع نا ی ر سابع نا نع ةمرکع نع دلاخ انثدح لعالا دبع اند ىثثلا نب , دمحم ششم - ۰۳

 : لاق «زحنآ نأ لبق تقلع : لاق . جّرح ال : لاقف <« اسا اه لا كيف : لاقف علم ةىبلا لس » لاق

 ۱ « جرح ال

 0 باپش نب قراط نع رسم ن سیق نع 1 یا ینربخآ لاق نادبع شرم - ۰۵

 £ : لاق . E لاتف ماحطبلاب وهو یب هللا لوسر ىلع تمدق » لاق هنع هلا يضر یوم

 . ةورلاو افصلابو تبیلاب فطف قاطنا « تذسجأ : لاق . لل * ىنلا لالهاک لالهاب كيبل : تلق ؟ تالهأ

 یضر "رم ةقالخ یتح سالا هب ىتفأ ”تنكسف ۰ جلاب ”تالهأ ےل « یمأر تل سيق ىنب هاسن نم ةأرما ”تيتأ مث

 ”لوسر ناف هب هللا لوسر ةت ةنسب دو منا ها باتكب أ نإ: : لاقف هل هن" رک ذف « هنع هلل

 « لك املا لب ىتح لعب )هر نا

 5 7 هل مجرت اب هب لالدتسالا هجوو « حيذلا لبق قلحلا نع لاؤسلا ثيدح هيف دروأ ( قلحلا لبق بذلا باب ) هلوق

 5 ثيدح مث قرط نم سابع نبا ثيدح دروأ دقو « هسكع ىلع کلا نأ فرع لئاسلا نأ ىلع لاد كلذ نع لاؤسلا نأ

 قلح نع لكي » ظفاب هنع ءاطعع ناذاز نب دوصنم قيرط نف سابع نبأ ثيدحل یوالا قيرطلا اءاف « یسوم فأ

 : سابع نا نع ء ءاطع نع عسفد نب ذيزعلا دبع نع شايع نبا وهو ركب ىبأ قيرط نم ةيناثلاو « هوحنو جذب نأ لبق

 ۶ و « هوحنو د دوصنم ةياور يف هلوقب دارا ب فرعو ىرلا لبق لاو جا لبق قلخلاو ىرلا لبق ةدايزلا هيف ركذف



 جلا باتک - ۵ ۵۰

 « ناثع نب هللأ دبع وه( مخ نبا نع ناجاس نب محرلا دبع لاقو) هلوق ۱ ءاطع نع مثخ نبا ةياور نم ةثلالاو

 تفط « هللا لوسراب : لا الجر نا » هظفل و هنع داح نب نمحلا قیرط نم لعام الا اهلصو ةقلعملا ةياورلا هذهو

 ورمع نب دم نب دیعس ىو رط نه طسوالا ر ىف قارب هلصو « جرح الو مرا : لاق. ىرأ نأ لبق تيبلاب
 ۰ هيلع درت هذه لت قلا ةيا ورلا و « لاو اذك.. ےئخ نبا نع محرلا دبع هب درفت :لاقو 0 محرلا دبع نع یعشالا

 نب مساقلا لاتو ) هلوق . قلحلا لبق حيذلا نم هب مجرت ام صوصخ ال ثيدحلا لصأ یراخبلا دارم نأ اذم فرعو

 ديعس نع مشخ نبا انئدح بيهو نع هارأ نافع لاقد ) هلق ٠ ةلوصومهقرط ىلع فقأ ملا مث نبا یئدح حي
 : لاقف لجر ءاج » هظفل و امن ودب نافع نع ىحأ هجرخآ دقف ۰ یراخبلا وه « هارآ » لئاقلا (سابع نا نع ريبج نبا

 . یرآ نأ لبق ترحن « هللا لوسر اب : لاقف رخآ هءاجو . رحناف جرح ال : لاق . رحنأ لو تقلح « هللا لوسد اب
 هيف فالتخالا نايب قيلعتلا اذم دارلا و « نافع انئدح » هيف لاق یراخیلا نأ فلخ عزو « جرح الو مراف : لاق
 ¢ راج وأ سابع نبا هيف هخيش له ءاطع ىلع هيف فلتخا اک < ريبج نب ديعس وأ ءاطع هيف هخيش له مثخ نا لع

 ٠ jy ذاش كلذ فلاخم ىذلا نأ ءاطع نع هن وک مث سابع نا نع هنوک حیجرت ىراخبلا عينص نم نيبتي ىذلاف

 لاقو )ەل 08 ةروك نما ماكحالا نع نيلئاسلا ددعت ىلع ةلالدلا هذه نافع ةياور فو . فالتخالا ناب هدا راب دصق

 ةللس نب دام نع قرط نم نابح ناو ليعامسالاو یواحطلاو ىناسنلا ابلصو قيرطلا هذه . حلا ةباس نبا ىنعي ( دامح
 نبا وه ( لعالا دبع ) هلو . سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ةعبارلا قيرطلاو « عميفد نب ذيزعلا دبع قايس وحن هب
 نيمو نأ دارأف 6 فالتخالا نم ءاطع قيرط ىف عقو امل هب رهظتسا ىراخبلا نأكو 0 ءاذحلا وه دلاخو لعالا دبع

 ىف لصالا نأب ارامش هيف ناف ءاسملا دعب ىرلا كح ةدايز هذه ةمركع قيرط ىفو . رخآ الصأ سابع نبا ثيدحل نأ
 مدقت دقق نون ثودح امأو . باوبأ ةعبرأ دعب ةلأسملا هذه كح ىلع مالکلا ىف أيسو 2 ارابن نوكي نأ یر

 خواب نال « هلع ىدملا غلب ىح لحي ملد هيف ربع لوق نم ةمجرتلل هتقباطمو « نارقلاو ملا باب » ىف هيلع مالكلا
 وهو ‹ لصالا وه اذهو . هلع ىدملا غواب لبق اللحتم راصل هيلع قلا مدقت ولف ىدهحلا حبذ ىلع لدي هلع ىدمحلا
 ةفيفخ مال 2 ءاف اهدعب بیقعتلا ءافب ( تلقف ) هلوق ٠ فیس اک ةصخر وهف هریخأت امأو « قلملا ىلع حبذلا ميدقت

 هنم لمقلا تعبنا ىأ ةانثم مث نيتحوتفم

 قلحو مارحإلا دنع ةسأر دبل نم اپ - 156
 اهنأ مهنع "لا “طر صفح نع مع نبا نع فان نع لام انّريخأ فسو نب و دبع اشم بس ۵

 دلو یمار سد ین : لاق ؟ ترم نم ”تنأ لاحت ملو ةرمعب اولَح سانلا نأش ام لا لوسر اي » تلات
 « ترمنأ ىح لی الف « بدم

 فالخلا ىلا ةمجرتلا هذبب راشأ لبق « لالحالا دنع كلذ دعب ىأ ( قلحو مارحإلا دنع هسأر دبل نم باب ) هو
 يارا لهأ لاتو « ىعفاشلا نع ىتح كلذ نیست روما نع لاطب نبا لقنق ؟ ال وأ قلحلا هيلع نیعت له دبل نميف

 جراشلا ةياور هلللو : قالب ةمبط ححصم لق« سلا خشب أنك ( )١



 ثيدحلا ۱۷۲۵ ۰ ۱۷۳۰ ۵7١

 يف یس ام هيف ام ىلعأو « حرص لعاد لوالل سل و ددجلا ىف یفاشاا لوق اذهو ‹ ها رصق ءاش ن لب نيعّي ال

 هيفو هصوح ثددح پابلا اذه ف فنصلا دروأو « قلحملف هسأر رفض نم » ريع نع سابللا
 « یار تدبل فا »

 نبا ثيدح ىف اصرص كلذ درو دقو . هجح ىف هسأر قاح هنأ ب هلاح نم مولعم هنأ الإ قلحلا ضرعت هيف سیل و

 مدقت دقو 6 تفك ةدحاو تدجو اذا لب ةمجرتلا ىف ثيدحلا هيلع لمتشا ام عیمج قاب نآ همزاب ال هن] ةر ريغ

 « نارقلاو عملا باب » ىف ةصا> تیدح ىلع مالكلا

 لالحإلا دنع ريصقتلاو قلا بسا - ۷

 لوتي leye ا یر مع نا ناک مان لاق رح ىلأ نب يم انريخأ نابلا وأ اشو به ۱۳۳۹

 « هتحح ىف لب هللا لوسر قاح »

 5 یاری ۸ ۱۷۲۹ ثيدحلا ]
 ناد امنع ملا ىضر رمح نب هلل دبع نع علان نع “لام ان ”ريخأ فسوب نو 8 اش ۱۳۳۷۲

 : اولاق . َنيناحلا مدا مپ : لاق « نا لورا نرشقلو :أولاق ا مجدا ؟ ا : لاق هلي هلا "لوسر

 . « نیم وأ رم نيقلحلا * لا 7 محر عف فان ىنثدح یا لقو . « نيرّصقلاو : لاق « هلا لوو ا "نیرصقلاو

 « نیرعقلاو ةعبارلا ىف لاقو » مفا ی للا دیبع لاقو : لاق

 ىبأ نع ةعرز أ نع ا ا ا لح لصف نب دم انت دح رديلولا ؛ نب شاي ع ا شو - ا

 "رفغا ۳ : لاق 7 بسازیم "رفغا “لا : هلل هل لوسر لق » لاق هنع نا < یفر ةريره

 « نيرسمقالو : لق الث امل ¢ "نرعقللو !ولاق , نیناحمل

 قاح » لاف هللا دبع نأ عفان نع ءامسأ نب ةيربوج انندح ءامسأ نب دج "نبا لع شرم - ۰ سا ۳
 e رصقو * ها ن نم ةفئاط م و سام "یبلا

NWEةيواعم نع س 2 نا نع سوط نع رم و نب نسلا نع جرج نبا نع مس وأ اش  
 6 صم هلو هلا 00 ترص 0 لاق مهنع“ ا ىر

 قلحلا نأ « ةمجرتلا هذهب ىراخبلا مهفأ : ةيشاحلا ىف رينا نبا لاق ( لالحالا دنع ريصقتلاو نلحلا باب ) هلوق
 كم هئاعدب كلذ ىلع لدتسا هنأكو للحتلا سفن وه سيل و لالحالا دنع عنصي امو « لالحالا دنع » هلوقل كسن

 ريصقتلا ىلع قلحلا هليضفت كلذكو « تاحابملا ىلع ال ةدابعلا لع الإ نوكي ال باوثلاو باوثا اب رعشپ ءاعدلاو هلعافل

 هنأ ىعفاثلا نع ةفعضم ةياور الإ روبملا لوق كف قلحلا نأب لوقلاو « لضافتت ال تاحابلا رأل كاذب رمشپ
 فسو ىنأ نعو ءاطع نع اضيأ تيكح نكل ۱ اب درفت یعفاشلا نأ رذنلا نبا مالک مو دقو « درظحم ةحابتسا

 ةثالث ربع نبال بابلا ف فنصلا رکذ مث . نيباب دعب هيف ام یأیسو « ةيكلاملا ضعب نعو دمحأ نع ةياود یهو

 ىرابلا حف « ۳ چ الا م



Ye ۲جلا .هباتک -  

 لاق : لاق ةزمح ىبأ نب بیعش قيرط نم رع ناال لولا ثيدحلاف . اثيدح سابع نالو اثیدح ةريره ىبالو ثيداحأ
 جاجحلا لزن امل » هلوأ ليوط ثردح نم فرط اذهو « هتجح ىف لِي هللا لوسر قلح : لوقب رمع نبا ناكد عفان

 . هطسب ىف أيسو نیقلحبل ءاعدلا ىف رمع نبال ىتاثلا ثيدحلاو . ليعامسالا كلذ ىلع هبت « ثيدحلا « ريبزلا ناب

 للي ينلا قلح » لاق ربع نیا وهو هللا دبع نأ عفان نع ءامسأ نب ةيريوج قيرط نم رع نبال كلاثلا ثيدحلاو

 نم طبنتساف نيقلحملل ءاعدلا لحم, حييرصتلا هطرش ىلع هل عقب مل یراخبلا نأكو « مهضعب رصقو هباحصأ نم ةفئاطو

 حرصي مل كلاثلاو  هتجح ىف عقو هقالح نأب حرص لوألا نال « عادولا ةجح ىف ناك كلذ نأ كلاثااو لرالا فيدحلا

 نع ةبقع نب ىموم قيرط نم ىزاغملا ف هجرخأ دقو ۰ رصق مهضعب و قلح ةباحصلا ضعب نأ هيف نيب هنأ الإ كلذ

 عفان نع دعس نب ثيللا قيرط نم لس جرخأو ءمهضعب رصقو هباحصأ نم سان و عادولا ةجح ىف قلح » ظفلب عفان
 ةجح ىف عقو كلذ نأب كلذ رعشأف « نیقلحا هللا حرب د لاق ړل هللا لوسر نأ هيف دازو ءاوس ةيريوج ثددح لثم

 هجولا نم هحیح ىف ةعرزخ نب | دافأ : ( هيبنت ) . ىلاعت هللا ءاش نا انه ربلا دبع نبا عم هيف ثحبلا ركذنسو « عادولا

 ینلانآ اوعزو» لاق دوکذ لا ناب الصام عفان نع ةبقع نب یسوم قبرط نم ىزاغملا ىف هنم یراخبلا هجرخآ ینلا

 نع هل یوارلا خرج نبا « اومعزو » لئاق نأ « فارطالا » ىف دوعسم وبأ نيبو « ةلضذ نب هللا دبع نب رمعم هقلح

 كلذ ىف لاؤسلا ىلوت ینلا ىلع قرطلا نم ءىش ىف فقأ مل ( هللا لوسر اب نيرصقملاو اولق ) هلوق ٠ ةبقع نب ىموم

 محداو لق وأ نيرصقملاو لق هريدقت فوذحم ءىش ىلع ةفوطعم « نيرصقملاو » هلوق ىف واولاو « ديدشلا ثحبلا دعب

 للختولو هيلع فوطعملا كح فوطعلا ءاطعا «نیرصقلاو» إب هلوق فو « ینیقلتلا فطعلا ىمسي وهو , نيرصقملا

 « نيترم نیقلحملل ءاعدلا ةداعإ كلام نع تاءاورلا ظعم ىف اذك ( نيرصقملاو لاق ) لوق . رذع ريغل تركسلا امهنيب

 هيلع هبن تارم ثالث كلذ ةداعاب «ًاطولا » ةاور نود ريكي نب ىح درفناو « ةثلاثلا ةرملا ىف ماع نيرصقملا فطعو

 لصأ تعجار دقو . كلذ ىف كلام ىلع اوفلتخي مل مبنا : هيف لاق لب «دببقلا » ىف هلفغأو « یصقتلا » ىف بلا دبع نبا

 هللأ محدد هظفل و سم هلصو ( ثيللا لاقو ) هلق . « ىصقتلا » ىف لاق اک هتدجوف ريكب نب ىحي أطوم نم ىعامس

 هاور ال قفاوم مرثک أف الو ثيللا نم هيف كشلاو « نيرصقملاو : لاق  نيرصقملاو : اولاق « نيترم وأ ةرم نيقلحما
 هنع ىنقثلا باهولا دبع ةياور نم ملم ابلصو هتياورو ء ىرمعلا وهو ریفصتلاب ( هللا ديبع لاقو ) هلوق . كلام

 . نيقلحلا هللا حر » ظفلب هنع هيب أ نع نيم نب هللا دبع نب دم نع اضيأ هجرخأو , ىراخبلا هقلع ىذلا ظفلاب
 « هللا لوسر اب نيرصقملاو : اولاق . نيقاحلا هللا حد لاق » دازو ءاوس كلام ةياور لثم ركذف « نیرصقلا و : اولاق

 اع ]و « نیقلحا هلا حرب هریدقت ردقم ىلع فوطعم نيرصقملاو هلوق نأ ةعبارلا ىف اهنوک نآ ناببو « نيرصقملاو : لاق

 ىف ةناوع و هاور دقو . ةعبارلا ىف نيرصقللل هژاعد نرکسف اعرص تارم ثالث نيقلحملل اعد نأ دعب كلذ لاق

 ىف لاق نم نأب حضاو امینی حلاو «نيرصقملاو ةشلاثلا ىف لاق  ظفلب هللا ديبع نع ىروثلا قبرط نم هجرختسم
 دارأ وأ « ةشلاثلا ةوعدلا ىلع فوطعم « نیرصقلاو » هلوق نأ دارأ ةثلاثلا ىف لاق نمو « ءانح رش ام لعف ةعبارلا

 هولأس ام ةلأسم ثلاث دعب مط عدي م ولو « تبث اک ثالث دعب عجارب ال ام ناکو « كلذ ىف نيلئاسلا ةلأسم ةثلاثلاب
 امالث اطاق تح نيرصقملل و : اولاق . نيقلحملل رفغا مهللا » ظفلب ' عفان نع بويأ قيرط نم دمحأ هجرخأو . كلذ

 (دیلولا نإ شايع انئدج ) هلوق . كش نم ةباور ىلع ةمدقم مزج نم ةياورو « نيرصقملاو : لاق مث . اعبرأ وأ



 ۵ ۱۷۳۰ < ۱۷۲۹ ثیدحا

 حجرأ لوألا : : ىلامجلا لع وبأ لاقو ‹ ةلمبملاو ةدحوملاب نكسلا نبا ةياور ىف عقوو « ةمجعملاو ةيناتحتلاب ماقرلا وه

 جرخ مل : تلق . ضاهر ا نام : لوقيف هطبض لمبق هيف ديز أ نع كشي ىب اقا ناكو ٠ باوصلا وه لب

 تامالص ف اهد>آ « ىمرثلا » امهنم لک ىف هبسف ثيداحأ ةئالث الإ دملولا نبا  ةلمبملاو ةدحوملاب  سابعلل ىراخبلا
 ةمجتمل ار هيناتحتلاب ىذلا امأ و « « ىسرثلا سابع لاقو » لاق اقلعم هركذ نتفلا ف تل لاو یزاغلا ىف رخالاو ةوبنلا
 ةياورلا هذهو ء نیقلحمل رفغا مهلا » هلوق ىأ ( اثالث الات ) هلوق ٠ لعأ هاو هبسنپ ال بلاغلا فو هنع رثكأف

 نب فرعع نب ةعرذ ىبأ قيرط نم ةريره ىلأ ثيدح ىف رأ مل : ( هيبنت ) . ةدايزلا ظفح ىرمعلا هللا ديبع نال ةدهاش

 نم ىبف «.ديناسملاو نتسلا نم هلع تفقو ام عيمج ىف دانسالا اذ هذه لیضف نب دم ةياور نم الإ هنع ر رج

 نم لسم هجرخأ بوقعی نب نرلا دبع هيلع ةعرز ابأ عباتو < ةعرز ىبأ نع ةرامع دارفأ نمو ةرامع نع هد'رفأ

 . مثأ ةعرز يأ ةياورو « ةناوم وبأ هقاسو 5 هظفل قسي لو ةربره یا نع هببأ نع نعرلا دبع نب ءالعلا ةياور

 ركذي مل : ربلا دبع نبا لاقف «٠ « كلذ مل هللا لوسر هيف لاق ىذلا تقولا ف ثيدحلا اذه ىلع نوملکتلا فلتخاو

 ةيبيدحلا موب كلذ ىرج امإو ‹ فذحو ريصقت وهو < ةيبب دحلا موي ناك كلذ نأ ربع نبا نع عفان ةاور نم دحأ

 kt ة رره ىبأو ديعس آو سابع ناو رم نبأ ثيدح نم روهشم ظوفحم اذهو « تيبلا نع دص نيح
 ائالث نیقلحملل ةيبيدحلا لهال رفغتسي قلب هللا لوسر تعم“ د ظفلب دعس ىلأ ثیدح ج رخأ مث . مريغو ةدانج

 محد : ب هللا لوسر لاقف . نورخآ رصقو ةيبيدحلا موي لاجر قلح د ظفلب سابع نبا ثيدحو «قرم نرصقلل و

 1 رک ذف » لاق لب هظفل قسي لو یضاما لیضف نب دمع قیرط نم ةريره ىبأ ثیدحو ۰ ثريدحلا « نیقلحا هللا

 ين ىنلا نم كلذل هعامسب حيرصتلا هقرط نم ءىش ىف عقب ملو عضوملا نييمت ةريره ىلأ ةءاور ىف سيل هناف كلذ ف ذوجتو

 رع نبا نع ربا دبع نبأ قسي مو « ةيبيدحلا دهشي ملو اهدهش هنآل عادولا ةجح ىف ناك هنأب انعطقل عقو ولو « هلل
 عومب نم جرخم هنأ بابلا ردص ىف تمدق دقو ٠ هنع قرطلا نم “ىش ىف ةيبيدحلا نييعت ىلع فقأ مو . اثیش اذه ىف
 دع نا هجرخأ ىنذلا كيعس ىبأ تبدحو « ىراخيلا عینص هيلا *یموب اک عادولا ةجح ىف ناك كلذ نأ هنع تیداحالا

 ماشه قیرط نم یسلابطا دواد وبأو « ةبيش أ ناو دمحأو یعازوالا قیرط نم یراحطلا اضيأ هجرخآ ربلا

 ایقلح ةباحصلا نأ دواد وبآ هيف دازو « دیعس ىبأ نع ىراصنالا مب هارب نع ريثك ىبأ نب ىحي نع امهالک ىاوتسنلا

 فأ نا ینئلدح » قححإ] نبأ ee E امأو « ةداتق ايأو ناثع الإ ةيبيدحلا مو

 دحأ ترا كلذکو , ةيبيدحلاب ناك كلذ نأو دانسالا اذبم یزاغلا ىف قحا نا دنع وهو « هنع دهاج نع حیجت

 , ۰ ناكملا نيعي ملو هنع قعإ ىلأ قیرط نم ةييش نأ نبا هجرخأف ةدانج نب یثبح ثيدح امأو « هقیرط نم هريغو

 اذمو « ثيدحلا اذه رکذف « عادولا ةجح دهش نم ناکو یثبح نع ه هقايس ىف دازو هجولا اذه نم دمحأ هجرخأ و
 ىبأ دنع رباج ثيدح نم ةيبيدحلا نیبعت درو دقف « موف » ربلا دبع نبا لوق امأو ۰ عادولا ةجح ىف ناك هنأب رعشي
 «یزافلا » ف قمح] نبا دنع ةمرخم نب روسلا كيدح نمو « طسوالا ».ىف یلارطلا قیرط نمو « ناسلا » ىف ةرق

 « لس دنع نيصحلا مآ ثيدح نمو ؛ ةبيش ىبأ نباو دمحأ دنع ىلولسلا جرم ىبأ ثيدح نم عادولا ةجح نييعت درود

 ىلا ثوداح الاف ‹« ثراحلا دنع ةرابع مأ ثددح نمو « ةبيش ىلأ نباو دمحأ دنع نقل دوسالا نب براق ثيدح نمو

 مأو ةرره أو ربع نبا ثيداحأ بقع یوونلا لاق اذهو ادانسإ حصأو أددع رثكأ عادولا ةجج نييعت امف
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 ناك : لیقو . دوهشلا حیحصاا وهو : لاق « عادولا ةجح ىف تناك ةعفاولا هذه نأ ىلع لدت ثيداحألا هذه : نيصحلا

 ىف عقو نوكي نأ دعبي ال : ىوونلا لاق مث « ةياهنلا » ىف نيمرحلا مام] ةيبيدحلا ىف ناك كلذ نأب مزجو « ةيبيدحلا ىف

 رهاظتل نيعتملا وه لب : تلق . برقالا هنا دمعلا ترقد نبا لاق اذلو . نيعضوا| ىف ناك : ضايع لاقو . ىهتنا نيعضوملا

 نم فقوت ببسب ناك ةبيدحا ىف ىذلاف « فلتخم نیعضولا ف ببسلا نأ الإ « هانمدق اک نيعضوملا ف كلذب تاءاورلا

 ىف مرادتفا عم تيبلا ىلا لوصولا نم اوعنم موکل نزلا نم مباع لخد امل لالح لا نع ةباحصلا نم فقوت

 . اهناكم ىف قأتس اک ةروهشم ةصقاو « لبقلا ماعلا نم عج + نأ ىلع انیرق ملاصو مس ىنلا مهفل اذن كلذ ىلع مهسفنأ

 رصقو مهضعب قلخ هوعبتف ۰ لعفف میلبقٍ وه لع نأ ةللس ما تراشأف , اوفقوت لالحالاب متلي ینلا مرمآ الف

 ىف ببسلا اذهب حرصتلا عقو دقو . ريصقتلا ىلع رصتقا نم سالا لاثتما ىلا عرسأ قلحلا ىلا رداب نم ناكو ء ضعب

 ترهاظ نيقلحلا لاب ام هللا لوسد اب اولاق » مهنأ هريغو هجام نبا دنع هرخآ ىف ناف لبق هيلا راشملا سابع نبأ ثيدح

 ىف ييثالا نبا لاقف عادولا ةجح ىفنيقلحللل ءاعدلا ريركت ىف بيلا امأو. < اوکشی مل مثال : لاق ؟ ةحرلاب مل

 اوللحتي مث ةرمعلا ىلا جحلا اوخسفي نأ مثرمأ الف  ىدحلا سي مل مس هللا لوسر عم جح نم شک أ ناك: « ةياهثلا »

 هلمفف قلا نم فأ مهسفن أ ىف ريصقتلا ناك ةعاطلا نم مل نكي م امل مث « مهلع قش مهسوءر اوةاحيو ابنم

 ريغ هيلع هعبات ناو ظن هلاق امفو . یهتنا رمآلا لاثتما ىف نيبأ هنوكل قلح نم لعف هب ىنلا حجرف . مك أ

 ناك دقو « ابراقتم نيكسنلا نيب ام ناك اذا جحلا ىف قلعو ةرمعلا ف رصقي نأ هقح ىف بحتسی متمتملا نال « دحاو
 ناكو « هن نيزتلاو رعشلا يفوت بحت تناك اهن برما ةداع نا : هريغو ىباطخلا هلاق ام ىلوالاو . كلذك مبقح ىف كلذ

 فو . ريصقألا ىلع اورصتقاو قلحلا اوهرك كلذلف . مجاعالا ىز نمو ةرهشلا نم هو اوناک ام رو اليلق مهف قلحلا

 قلا نأ ىرصبلا نسحلا نع ىور ام الإ هيلع عمج وهو « قلا نع ”ىرحي ريصقتلا نأ دئاوفلا نم باپلا ثيدح

 دبع انئدح : ةبيش ىلأ نبا لاق . هفالخ نسحلا نع تيث دقو ۰ ضيرملا ةفصب رذنملا نا هاکح « ةجح لوأ ىف نيعتي
 مها | نع ةبيش ىبأ نبا ىور معن ٠ رصق ءاش ناو قلح ءاش ناف « طق جحب مل ینلا ىف نسحلا نع ماشه نع لعالا
 : لاق هنأ هنع ىور مث . رصق ءاش ناو قلح ءاش ناف ىرخأ جح ناف ؛ قلح ةجح لوأ لجرلا جح اذا : لاق ىعخنلا

 دنع معن . موزلل ال بابحتسالل كلذ نأ لع لدي اذهو . ىبتا ةريع لوأو ةجح لوأ ىف اوقاحب نأ نوبحي اوناك
 ىروثلا لوق وهو « هصقع وأ هرفض وأ هرعش دبل مرحلا نوكي ال نأ ريصقتلاو قاحلا نييعت لح نأ ةلباذحلاو ةيكلاملا

 نکع ال افيفخ هرعش ناك وأ هرذن نإ الإ نيعتي ال : ةيفنحلل اقافو ديد لا ىف لقو ۰ روبجلاو مدقلا ىف ىفاشلاو

 « دسبل نمل قاحلا نيعتل ثيدحلا اذه لدتساف ىباطخلا برغأو . هسأر ىلع ىسوملا سیف رعش هل نكي ل وأ هريصقت

 قدص ىلع لدأو ةلذلاو عوضخلل نيبأو ةدابعلا ىف غابأ هنأ هبجوو « ريصةتلا نم لضفأ قلا نأ هفو « هيف ةجحالو
 ةراشإ هيفو .ىلاعت هلل كلذ كرت هنأب رعشی هناف ىل احلا فالخم « هب نرتب ام ائيش هسفن ىلع قبب رصقي ىنلاو « ةينلا
 ليلعت ىف هريغل اعبت ىووناا لوق امأو . لع هتلاو ةبوتلا دنع روعشلا ءاقل] ءاحلصلا بحتسا مث نمو ۰ درجتلا ىلا
 نال  رظن هيفف ربغأ ثعشأ وه لب ةئيزلا كرتب رومأم جاحلاو ةئيز وه ینلا رعشلا هسفن ىلع قبي رصق:ا نأب كلذ
 هلوقب لدتساو . ةصاخ جحلا ىف ءاسنلا الإ ءىش لك هبقع هل لحب هلاف فشقتلاب رمآلا نمز ءاضقنا دعب حقي اع] قلا

 دمحأو كلام هبیج قلح بوجوب لاقو « ةغيصلا هضتقت ینلا هنأل سرلا عيمج قلح ةيعورشم ىلع « نيقلحلا »



 ۵۹ ۱۱۷۳۰ ب ۱۷۲۹ ثيدحلا

 لاقف فسوب ابأ الإ « عبرلا ةيفنلا نعف هيف اوفدخاو « دنع ضعبلا "یزج و « یعفاتلاو نويفوكلا هبحتساو

 قللاکر يصةتلاو «ةدحا و ةرمش هباححأ ضعبل هجو فو « تارعش ثالث قلح بحب ام لقأ : یعفاشلا لاتو ٠ فصنلا

 اذه« أزجأ اهنود ىلع رصتقا نو «ةلع لا ردق نع صقني ال نأ بحتسیو ؛ هسأر رعش عیج نم رصقي نأ لضفالاف

 « عامجالاب ريصقتاا نرقح ىف ع ءرشملاف ءاسنا امأو لاجرلا قحا ىف هلک اذهو « قلحلا ىلع مهريغ دنع بتم وهو ةيعفاشلل

 نم ىذمرتلاو « ريصقتا ءاسنلا ىلع ام'إو « قلح ءاسنلا لع سيل » هظفلو دواد ىبأ دنع سابع نبال ثيدح هيفو

 وبأ نایضانلا لاقو « هرکی اهآزجأ تقلح ول : ةيعفاشلا دوهمج لاقو « اهسأر ةأرملا قلعت سرأ یمن » ىلع ثيدح

 نمل ءاعدلا رارکتو ۰ هل عرش ام لعف نمل ءاعدلا ةبعورشم اضيأ ثودحلا ىو . لع هاو « زوج ال : نيسحو بيطلا

 . احوجرم ناك ناو زاجل ا لعف نمل ءاعدلا بلطو ناحجرلا ىلع راركتلاب هيبنتلاو امف ريخلا نیرمالا نم حجارلا لمف

 « ملم هجرخأ «ماسم نب نما ىنثدح » جرج نبا رع ديعس نب يحي ةياور ىف ( سم نب نسحلا نع ) هلوق
 . روهشلا ةفيلخلا نایفس ىبأ نبا وه ةيواعمو . ىباح نع ىناححس ةياور هيفو < نويكم صاع ىبنأ ىوس دانسالاو

 رعش نم تذخأ ىأ ( ترصق ) هلوق ۰ « هريخأ نايفس ىبأ نب ةيواعم نا » لس ةياور ىف ( ةيواعم نع ) هلوق
 ىف نوكي نأ نيعتف هتجح ىف قلح هنأ تبث دقو .ةرمع وأ جح نام « كسن ىف لک كلذ نأب شي وهو ٠ هسأر

 صقشع ی هللا لوسد نع ترصق » هظفل و ةورملاب ناك كلذ نأ ثيدحلا اذه ىف سم ىور دقو امسالو « ةرحع

 وأ ةيضقلا ةرمع ىف نوكي نأ لمتحي اذهو «ةورلا لع وهو صقشع هنع رصقي هتيأر ٠ وأ « ةدرملا ىلع وهو

 هِي هلا لوسر نع ترصق ىنأ تيلع امأ » ظفلب سواط نع ىرخأ قيرط نم مس دنع عقو نكل « :ةنارعجلا

 لدب لافف یاسنلا ةبادر ىف كلذ نم دارلا نيبو « كرلع ةجح الإ هذه لعأ ال هل تلقف ؟ ةورملا ىلع وهو صتشع

 « ی هللا لوسر مت دقو ةعتملا نع سانلا ىب نأ ةواعم ىلع هذهو » سابع نبا لوقي « خا ال هل تلقف » هلرق

 نم لوأو » لاتو ثودحلا « تام ىح لب هللا لوسر مدمن » لاق سابع نبا نع سراط نع رخآ هجو نم دمحالو

 اذهو . ىهتنا « صقد“, مب هللا لوسر نع رصق هنأ ىنثدح دقو « هنم تبجعف : سابع نبا لاق . ةيواعم اهنع یهث

 ةرمعلا ىف ناكو ل ذا « كيلع ةجح هذه نأ » ةيواعمل هلوقل عادولا ةجح ىف هعوقو ىلع كلذ لمح سابع نبا نأ ىلع لدي

 ثدح ةيواعم نأ » ءاطع نغ دعس نب سيق قيرط نم دمحأ دنع عقو ام هنم حرضأو . ةجح ةيواعم ىلع هيف ناك ال

 « رظن عادولا ةجح ىف هنوک ىفو « مرح وهو ىعم صقشع, رشعلا مايأ ىف مس هللا لوسر رعش فارطأ نم ذخأ هنأ

 معز نم ىلع درلا ىف انه ىوونلا غلاب دقو . ةورلا لغ هنع رصقي فیکف هلع ىدهلا غلب ىتح لع | ینلا نال

 ىنلا نال ةنارعجلا ةرمع ىف هني ىنلا نع رصق ةيراعم نأ ىلع لوم ثردحلا اذه : لاقف عادولا ةجح ىف ناك كلذ نأ

 ةيواعم ريصقت لمح حصي الف « سائلا نيب هرعش ةحلط وأ قرفو ىمي قلح هنأ تيئو انراق ناك عادولا ةجح ىن ب

 لس ام الام ذئموي نكي مل ةيواعم نال عبس ةئس ةعئاولا ءاضقاا ةرمع ىلع اضيأ هلمح حصي الو « عادولا ةجح ىلع

 ناك مثلي ىنلا نأ معذو عادول ةجح ىلع هلخ نم لرق حصي الو « روهدملا حيحصلا وه اذه « نامت ةنس حتفلا موي

 نم اولح سانلا نأش ام هل لبق ل ىنلا نأ هريغو ملم ىف ثيداحالا ترهاظت دقف « شحاف طاغ اذه نال اعتمتم

 رکذب لو : تلق . « رحنأ یتح لحأ الف بده تدلقو ىسأر تدبل ىلإ : لاقف ؟ كت رمع نم تنأ لحت ملو ةرمعلا

 نكل  دنسلا ثيح نم حيمص حتفلا موي ملسأ ام ةيواعم نوک نم هحجر ىنلاو , ةيضقلا ةرمع ىف سم ام انه خیشلا



 او |
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 ىف ركاسع نا جرخأ دقو . حتفلا موب الإ ءرابظ] نم نکهتی ملو همالس) متکی ناکو ةيفخ ملسأ ناك نب عملا نكي
 هوا نم انوخ همالسإ خم ناك هنأو ةيضقاو ةيبيدحلا نيب ملسأ هنأب ةيواعم حرصت ةيواعم ةمجرت نم قشمد خیرات
 لعلف « تيبلاب نوف وطي ه احعأو هنورظنب ال ىتح اهنع ابلهأ رثك أ جرخ ةكم ةيضقلا ةرمع ىف لخد ال مب ىنلا ناکو
 هريغو لسم هجرخأ امف صاقو بأ نب دعس لوق اضیآ هضرامپ الو « هاضتقا بپسل هك فلخت نم نراك ةيواعم
 هنال ةيواعم ىلا ريشي « ةكم توبب ىنعي نیتمضب « شرعلاب رفاك ذئموي اذهو جحلا رهشآ ىف - ةرمعلا ىنعي - اهانلعف »
 هريصقت نأ هوزگوج ام لع ركميو . هيفخي ناك هنوکل همالس ىلع علطي مو هلاح نم هبحصتسا اب ريخأ هنأ ىلع لمحي
 هباحصأ ضعب الإ هعم ادحأ بحصتسي مو ةرمعب مرحأ نأ دعب ةنارعج لا نم بكر ب ىنلا نأ ةنارعجلا ةرمع ىف ناك

 . سانلا نم ريثك لع هت ربع تيففن « تئابك اپ حیصأف ةنارعجلا ىلا عجرو قلحو ىعسو فاطف کم مدقف , نيرجاوملا
 ةوزغ ىف كم هنغ فاخت نميف ةيواعم ناك الو « ذئنيح هبحص نميف ةيواعم دعي لو < هريغو ىذمرتلا هجرخأ اذک
 جرخأو ,ةفل لا ةلمج عم ةمينغلا نم هابأ ىطعأ ام لثم هاطعأو موقلا عم ناك لب « هک هدجو هلعل لاق ىتح نينح

 دزه وأ ةنارعجلا نم اهرمتعا ىتلا هترع ىف إب هسأر قلح ىنلا نأ نينح ةوزغ ةصق رخآ ىف « ليلكإلا » ىف كاملا
 نوكي نأب عملا نكمأ ةورملاب هنع رصقف کم, ناك وأ هعم ذثنیح ناكةيواعم نأ تبثو اذه تبث ناف « ةضايب ىنب دبع ۱

 لضفأ هنال قلاب رعشلا ةلازإ لكي نأ هرمأف رضح مث هتجاح ضعب ىف ابئاغ قالحلا ناكو الو هنع رصق ةيواعم ۱
 نيب قیفوتلا لصحو هنیعب لامتحالا اذه ءاج اف قلح لِي هنأ تبثو ةيضقلا ةرع ىف ناك كلذ نأ تبث نإو « لعفف
 ثيداحألا « ىدهلا ١ بحاص لاق . ادبأ دجلا هلل مث دما هلو حتفلا اذه ىف هب "ىلع هللا حتف ام اذهو ٠ اهلك رابخالا
 « رحنأ ىتح لحأ الف » هلوقب هسفن نع ريخأ اك رحنلا موي ىلا همارحإ نم ل مل هي هنأ ىلع لدت ةضيفتسملا ةحيحصلا
 نظو كلذ دعب یسنف ةئارعجلا ةرمع ىف هنع رصق ةيواعم لعلو : لاق مث « هريغ ربخ فالخم مولا هلخدي ال ربخ وهو

 « رشملا مايأ ىف كلذ نوکب ابف هحررصتل ةمدقتملا دعس نب سيق ةياور الإ اذه ىلع ركعي الو . ىهتنا هتجح ىف ناك هنأ
 اهب ثدح مث ىنعملاب اهاور ابق نظأو . ىئهتتا كلذ نرركتي سانلاو : ابقع دعس نب سيق لاق دقو « ةذاش اہ الإ
 هريدقت فذح « صقش مل هلا لوسر نع ترصق » ةيواعم لوق ىف نوكي نأ لمتحي : مهضعب لاقو « كلذ هل عقوف
 للي هلا لوسد نع ترصق » دمحأ ةياور ىف هلوق هيلع ركميو . یہتا ےب هن لوسر رمآ نع ىرعش انأ ترصق
 رصق ةيواعم نوكي نأ لمتحي مزح نبا لاقو « سابع نبا نع هيب أ نع دمت نب رفعج قيرط نم هجرخأ « ةورملا دنع
 قبب ال قلاحلا نأب « ىدحلا » بحاص هبقعتو « رحنلا موب هافوتسا قالحلا نكي مل رعش ةيقب مقلب هللا لوسر سأر نع
 افصلا نيب عسي مل يب وهف اضيأو « نيترعشلاو ةرعششلا ةباحصلا نيب هرعش هب مسق دقو امس الو « هنم رصقي أر عش
 ؛ مدقت 5 رظن رشعلا ةياور فو : تلق . رشعلا ف ةورملا دنع عنصي اذاف مدق ام لوأ ىف ادحاو ايعس الإ ةورملاو
 ىف قلح هنأ ءاج هلال رظن هيفو « مقلا ناو ىرطلا بحل هيوصو ةنارعجلا ىف هل وك حیجرت ىلا ىوونلا راشأ دقو
 ( صقدمب ) هلوق . ديعبب سيل ل-أ نكي مل هنوكأ ةيبيدحلا ةرمع ىف هنع رصق ةيواعم نأ مهضعب داعبتساو « ةنارعجلا
 لاقو . شحولا هب ىرب ضيرع لصن وه : زازقلا لاق ‹ ةلمهم داص هرخآو فاقلا حتفو ةمجعملا نوكسو ملا ركب
 لعأ هقاو ديبع وبأ لاق اذکو . ضيرعب سیل و لاصنلا نم ليوطلا وه : « كلا د بحاص



e۷ ۱۷۳۳۰ ۱۷۳۱ ثيدحلا 

 ةرمعلا م تا ريصقت بسا 3-3 ۱۳۸

 نع بی ,A ا ناس ن لیضف ۱ ژل لح ركب يآ نب , دمع اش - ۱

 3 ةورلاو افصلابو تيبلاب اوفوطي نأ هباحصا ممآ كم يي * ولا ع مردق ف ۱ » لاق امهنع ا فر سابع نبا

 ۱ ع ۶ 2 3 ت

 «اورشقي وأ اوقلحت و اوت
 « یدقلا وه ( ركب ىبأ نب دمج انئدح ) هلوق < نم لالحإلا دنع ىأ ( ةرمعلا دعب عّمتملا ريصقت باب ) هلوق

 ىلع وهو « عتمتملل ريصقتلاو قلحلا نيب رييختلا هيف ( اورصقي وأ اوقلحيو اولح مث ) هلوق ٠ ريغصتلاب هخيش ليضفو

 لعأ هللأو . جحلا ىف قلحلا هل عقبا ریمل e ثمح ناك نإ هانمدق ىذلا ليصفتلا

 رحنلا موب ةرايزلا ساب - ۹

 « لیلا ىلا ةرايزلا هلي ؛ ۳ را منع للا ىضر سابع نباو ةشناع نع ريبزلا وبأ لاقو

 « نم مایا تنیلا روزت 0 ىنلا نا » اهنع لا - یر سابع دنا ن e ناس ىبأ نع ۰ هزکذ یو

 فاط هنأ » ادع لا 7 یر رگ | نم عفان نع هللا دیبع مفتح با لاقو = ۷

 ۳ زرا ليغ هم رق رحنلا موي ىنعي « نم ىنأي مث « ليقي مث ادحاو افاوط

 3 وی یادح لاق رجرعألا ن ٠ع ر -_ ٍرفمج نا ع ثيللا 59 فح ریکب نم نوح شرح — ۳۴

 دا ةيفص اط ررحنلا موي اقا اب "ینلا عم انجح » تلاق اهنع هللا , ىضر ةثئاع نأ نحرا دبع نا

 : اولاق ؟ ىف انتسباح : لاق . ضئاح اهنإ هللا لوسر ای : تاقف « رلهأ نم ”لجرلا ۳ امام هَ ؛ یبلا

 «اوج رخا ؛ لاق . کک "لوسر اب

 « رحنلا موب ةینص تضافآ » م lie 6 ىضر ةثئاع نع دوسألاو ةورعو مس کو

 ناو نبأ سي. فاش در فارن هی ل یز ی را بر

 وهو نامفس قو رط رم دهأو ىذمرلاو دواد وبأ هلصو ( حلا ريب زلا وبأ لاو ) هلوق < نكرلا فاوطو ردصلا

 0 ی یو اذه : افا نال لاق ٠ کک 2

 ناسح ىبأ نع ركذيو ) هلوق < 0 اذه سابع نبا ثيدحو « لوألا مریلا ىلع سمع نباو ب ثیدح
 ف ىيدملا نا لاقو « هنع ةداتق قيرط نم یاربطلا هلصو ( ىنم مانأ تيبلا دوزب ناك هني ىنلا نأ سابء نا نع

 هنبا باتک نم هنخسف ۰ ماشه ثددح نم الإ ةداتق باععأ نم دحأ نع هظفح ال ايرغ اثيدح ةداتق ىور « للعلا 0

 لک تيبلا روز, ناك تلم ىنلا نا » سابع نبا نع ناسح وہا ىتثدح ةداتق نع هيبأ نع هنم هععا لو ماشه نب داعم

 : تلق « ذاعم بانک نم هوبتک : لاقف ثيدحلا اذه ركذف ؟ ةداتق نع ظفحت دمحال تلق مرثآلا لاقو « ىنمي ماقأ ام ةليل



 هكا
۲oجا باتک ۔  

 هقيرط نم ناف ةرعرع نب دم نب مهارب | ی كلذب مرثآلا راشأو . كلذ ركنأف « ذاعم نم هعم هنأ معزي اناسنإ انه ناف
 سابع نا نع اذه ريغ امدح مم هل جرخأ دق هللا دبع نب ملسم ها ناسح وأو ؛ دانسالا اذه یناربطلا هجرخأ

 انثدح » ةئيمع نبا نع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ لس دهاش هذه ناسح ىنأ ةياورلو . ىراخبلا طرش نم وه سيلو
 انثدح قازرلا دبع هعفرر لاق مث( ا معن وبأ انل لاقو ) هلق . «ةليل لك ضيفي نکن نأ هيبأ نع سواط نبا
 نبا ىأ - رکذو » هرخآ ىف دازو معن ىبأ ظفلب قازرلا دبع قيرط نم لیعا-الاو ۃ رخ نبا هلصو ( هللا ديبع
 جرخ نوكي نأ هاضتقمو « رحنلا موي ی ةلوليقلا دعب ىنم ىلا عوجرلا ىلع صيصنتلا هيفو « هلعف مقلب ىنلا نأ - رع
 مب هلا لوسر عم انججح » تلاق ةشئاع نأ ةملس بأ كو دح فنصلا ركذ مث . كلذ لبق فاوطلا لجال ةكم ىلا اهنم
 ىف هيلع مالكلا أ يسو ةيفص ةصق هيف ركذو « ةمجرتلل قباطم وهو « ةضافإلا فاوط انفط ىأ « رحنلا موي انضفأو
 ةيفص تضافأ ةشئاع نع دوسألاو ةورعو مساقلا نع ركذيو) هلوق ٠ اب رق « تضافأ ام دعب ةأرملا تضاح اذا باب »
 « هبل اک ىنعملاب هدروآ مهضعب نال هب مرحي مل امو . كلذب ةشئاع نع درفني مل ةلس ابأ نأ اذهب هضرغو ( رحنلا موي
 نأ لبق ةيفص ضيح نأ فوختت انک» تلاق ةشئاع نع هنع ديمح رب حلفأ قيرط نم سم دنع ىبف ساقلا قيرط امآ
 هجو نم دمحأ هاورو ءاذا الف : لاق . تضافأ دق : انلق ؟ ةيفص انتسباحأ : لاقف لس هللا لوسر انءاجل « ضيفت
 ىف فصلا هاورف ةورع قيرط امأو . ثيدحلا « تضافأ دق تناكو ىنمي تضاح ةيفص نا ه اهنع مسافلا نع رخآ
 بقع یراحطلا هجرخأو « تضافأ ام دعب تضاح ةيفص نا » ةشئاع نع هنع ىرهزلا نع بيعش قیرط نم ىزاغملا

 هب ىرهزلا نع سفوب قبرط نم هجرخأ « معن : تلاق ؟ رحنا موب تضفأ تنك أ » ظفلب ةشئاع نع دوسالا ةياود
 ثيدحلا « ةيفص تضاح » ظفلب « بصح ا نم جالدالا باب ٠ ف فنصملا اپلصوف دوسالا قيرط امأو ٠ هوحن لاقو
 « معن ليقف ؟ رحنلا موي تفاطأ » هيفو

 الهاج وأ سن  خذب نأ لبق قاح وأ «ىسمأ ام دعب یر اذإ باپ - °

 ا "یفر سابع نا ن ويبأ نع یوا نا ۳ و انیذح ليعامسإ 2 یو اشو بس ۷۳6

 1 جرح ال لا ريخأتلاو_ مدقناو یاو قاحلاو علا ىف هل لیق ا "ینلا نا » امهنع

 | ”ىضر سابع نب نٿ ةمركع نع دلاخ انن لح میرز نب ديزي امدح نا دع ن لء اشزو - ۰

 «عذأ نأ لبق “تفاح : لاقف ”لجر أسف « جرح ال : لوقيف ین٤ رحتلا موي لأي واش يا ناک» لاق امنع
 6 جرح ال : لاقف  ؛تیسما ام دم تیم : لاقو . جرح الو عدا : لاق

 ع»-

 « كلذ ىف سابع نبا ثيدح هيف دروآ ( الهاج وأ ایسان بذي نأ لبق قلح وأ یسمآ ام دعب ید اذا باب ) هلوق
 ديقم ج رحلا عفرب كسلا نأ ىلا هنم ةراش] ةمجرتلا ف كىلا نيبي ملو ۰ هدمب ىذلا بالا ىف هيلع مالكلا قاسو
 « ةرافكلا وأ ءاضقلا بوجو عفر مزلتسي ال جرحلا ین نأ ىلا رآ « كلذب امهصاصت+ا لمتحيف یسانلا وأ لهاجلاب
 ىلا لهجلا و نايسنلا ظفلب راشأ هنأكو « ىلاعت هللا ءاش نا هنيبنس اک ءاملعلا نيب فالتخالا امف عقو ام ةلأسملا هذهو
 نم عزتنف « ىسمأ ام دعب ید اذا ه هلوق امأو هيلي ىذلا بابلا فاضيأ هنايب یاب اک ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام



 هدف ۱۷۳۸ - ۱۷۳ ثيدحلا

 ىلا لاوزلا دعب ام ىلع قلطی وهو « ءاسلا لوخد دعب ىأ « تيسمأ ام دعب تيمر » لاق باپلا ف سابع نبأ ثيدح

 ليللاب ناكر وكذملا ىرلا نوكل نيعتيب ملف « مالظلا دتشي نأ

 ةرا دنع بدلا ىلع ايتفلا باپ - ۱

 نب هلل دبع نع ةحلط ب "یسع نع باهش وا ون ءع كلام ان ها تو "نب هللا دبع اشو - ۰

 «عذأ نأ لب تقل شا : لاق ولأسي اوت عرادتولا زج ىف فر چه ةلوسر نأ ورم

 نع ذئموي لثس اف « جرح الو مرا : لاق « ىرأ نأ لبق ت رحنف 'رعشأ مل : لاقق "رخآ ءا . جرح الو حبذا : لاق

 « جرح الو لعفا : لاق الإ رخ الو مد دیش

 نب یسیع نع ةا دخ جرج نا اخ ىأ ان لح دیعس نب يج "نب ديعس اش - ۷

 ىبلأ دېش 4 هنأ هب دخ هنع لا < یضر صاعلا نب ورع ۶ نب هللا دبع نع ةحلط

 نأ لبق تدلع ءاذك لقاذك نأ بسخآ ےک لاق ا 7 ماق مث ءاذك لبق اذك نأ + بسحآ تک : لاقل

 نع ذوب لثس اف « نولک نه ج جرح الو لذا : لو نا لاقف « كلذ هابشأو « یرآ نأ لبق ترحن رحم

 « جّرح الو مفا : لاق الإ ءىش

 ”لحر هيلا ماقف رحنلا 1 وڍ ب 0 20 < ل

 ياد باش نا نع اص نع نآ ان دح مهارا ی يو اا لاق قاحسإ شم ب ۸

 هللا لوس تو م لاق اهنع نا "یر صاملا ی ورع نب هلل ذيع مع هنأ هللا د ديبع ن ةحاط * نب ىسع

 هد نع رمعم هعبات . « ثيدحلا رکذف . . هتقان ىلع

 فقاو وهو ايتفلا باب د ظفلب نكل معلا باتكىف تمدقت ةجرتلا هذه ( ةرجلا دنع ةبادلا ىلع ايتفلا باب : ) هلوق

 نيتمجرتلا نم لك ىف دروأو « راما ىر دنع امتفلاو لاوسلا باب د ةريثك باوبأ دعب لاق مث « اهريغ وأ ةب ادلا ىلع

 هنأي لیعاحالا هيلع ضرتعا دقو , أردان الإ هل عقي ال اذه لثمو « بابلا اذه ىف روكذملا ورمع نب هللا دبع ثودح

 ماقف عادولا ةجح ىف سلج هنأ هنع ناطقلا ىحي ةياور ىف لب « ةباد ىلع ناك هنأ كلام نع تاءاورلا نم ءىش ىف سيل

 ساجو اهكر هنأ ىلع « سلج » هلوق لمحيف ةباد ىلع ناك هنأ قرطلا نم ءیث ىف تبث ناف : ىليعامسالا لاق مث « لجر

 « سلج ینعع یهو « هتلحار ىلع فقو » ظفاب ناسيك نب اص ةياور وه دروأ دقف ؛ نيعتملا ؤه اذهو : تلق ابلع

 لاق مث . كلذنك ةيقبلا ىف مكسحلا ناك ةلحارلا ىف تيث اذاف « راحو لقب و سرفو ةقان نم بوكرملا ىلع قلطت ةبادلاو

 لسم دنع سنو. اضيأ كلذ ركذ دقف « لاق اک سیلو « هتلحار ىلع فقو » هلوقپ درفت ناسيك نب اص نا : ىليعامسالا

 فقو د هلوق ىف ىأ « رمعم هعبات» هلوقب كلذ ىلا فنصاا راشأ دقو « ىرهزلا نع امهالک ىناسنلاو دمحأ دنع رمعمو

 ىف عقو ام فالخ « ةيئاثلا قيرطلا ىف اک ىصاعلا نبا وهو وربع نب هللا دبع ثيدح فئصملا دروأ مث « هتلحار ىلع

 هدروأو « باطخلا نبا ىأ نيعلا مطب رمع نبا هنأ ىلع هعبت نمو ديعلا قيقد نبا هيلع حرشو ةدمعلا خسف ضعب

 یرابلا حت * ۳ ج وب م



 جحلا باتک ۵ 0۷۰

 ملو هللا دبع نع ةريثعلا دحأ هللا دبع نبا وه ةحلطو ؛ ةحلط نب یسیع نع یرهزلا نع قرط ةعبرأ نم فنصملا

 یهو ناسيك ن ب اص اقايسم هنع مه و « هقايس ىف هيلع ىرهزلا باعصأ فلتخا دقو « دانسالا اذهب الإ هثيدح نم هرأ
 جرج نبأ قايس ىلع ةدابز هيفو بوقعي نع هدنسم ىف دمحأ دنع یهو « اهظفل فنصملا قسي مو « ةثلاثلا قيرطلا

 ىف اذكح ( بابش نبا نع كلام ) هلوق ٠ اهنيبنس اضيأ ةدايزب سم دنع ىرهزلا نع سنوي هعبان دقو « كلامو

 ةيادد ىف ( ىسيع نع ) لوق ٠ « ىرهزلا ىنثدح » كلام نع ناطقا وهو ىح قيرط نم یاسنلا دنعو « « أطوملا د
 ةيناثلا یهو جرج نبا ةياور فو « «هللا دبع ع هنأ » اص ةياور ىف (هقا دبع نع ) هلوق . « یسید ینئدح » اص

 نب ديعس نب ناب نب ديعسب نب ىح وه (ىلأ انادح ىح نب ديعس انئدح ) ةيناثلا ىف هلوق . « هثدح هللا دبع نأ »
 لاقف نكسلا نب ىلع وبأ هبسف و  بوسنم ريغ شک ال اذك ( قحا ینادح ) ةثلاثلا قيرطلا ىف هلوق . ىومالا ىصاعلا

 هريبعتل یدنع ججرتلا وهو « هيوهار نب قتحإ دنم » نم « جرختسلا » ىف معن وبأ هدروأو « روصنم نب قد

 لوقيف روصنم نب قع) فالخم رابخإلا ظفلب الإ هاشم نع ثدح ال هي وهار نب قعا نال «بوقعي ان رخ » هلوقب

 نع لمعامل نع لعلا باتنک ىف مدقت نكل < مويلا الو ناكملا نيب مل ( عادولا ةجح ىف فقو ) هلوق . « انثدح د

 ةياور و « ةرمبا دنع » ىرهزلا نع ةبلس ىبأ نب زيزعلا دبع قيرط نم هيفو « سعم ةءاود ىف اذكو « ىنمي » كلام
 : ضايع ناق « هتلحار ىلع » مدقت اک رم مو خاص ةباور فو « رحنا موب بطخم » انه ةمااثلا قيرطلا یهو جرج نبأ

 «ةعورشلا جحلا بطخ نم اهنأ ال سانلا لع ىأ بطخ ىنعم نأ ىلع دحاو فقوم هنأب تاياورلا هذه نيب مهضعب عمج

 رحنلا موي ىناثلاو « بطخ اذه ىف لقي لو ةرجلا دنع هتلحار ىلع امهدحأ نينطوم ىف كلذ نوكي نأ لمتحيو : لاق
 . مهكسانم نم مهلع قب ام سانلا امف مامإلا عي جا بطخ نم ةعورشملا ةبطخلا تقو كلذو ربظلا ةالص دعب
 نم ءىش ىف سيل هناف هلبق ىذلا نيبو هيوص ینلا اذه نيب ةافانم ال لمق ناف . ىناثلا لاتحالا اذه یووالا بوصد

 مل من : تلق ءراهنلا نم هيف بطخ ىذلا تقولا نایب - ورمع نب هللا دبع ثيدحو سابع نا ثيدح  نيثيدحلا قرط

 نأ ىلع لدي اذهو « تيسمأ ام دعب تیمد لاق نيلئاسلا ضعب نا » سابع نبا ةياور ىف نكل « كلذب حيرصمتلا عقب

 ربا ىري نأ جاحلا ةنسلا نأ ۸ع لئاسلا نأكو « لارزلا دعب ام ىلع قلطي ءاسلا نال لاوزلا دعب تناك ةصقلا هذه

 دحاو جرم نم وربع نب هللا دبع ثيدح أ ىلع « كلذ نع لأس لاوزلا دعب ىلا اهرخأ الف یض مدقب ام لوأ
 7 مهضعب نأ هتياغو « ىرهزلا باحصأ نم هيف فالتخالاو « هنع یسیع نع هذه ىرهزلا قيرط الإ قيرط هل فرعي ال

 ىلع وهو لاوزلا دعب رحنلا مون ناك كلذ نأ سابع نبا ةياودو میدم نم عمتجاو « رخآلا هركذي ملام ركذ

 ةيقب ماعنل تعرش ىلا ةبطخلا ان نيعت رحنا موب لاوزلا دعب ناك كلذ نأ ررقت اذاو « ةرجلا دنع بطخي هتلحار

 اهامر ذثنیح نوكي نأ ةرخجا دنع هفوقو نم مزاي الو « ةقيقح لب ملعتلا درجم نع ازاجم بطخ هلوق سيلف « كسانلا

 كلذ لعلف « هتبطخ ركذف تارجلا نيب رحناا موب فقو لس هنأ رمع نبا ثيدح نم هيلي ىذلا بابلا رخآ ىف ىتأيسف

 نم دحأ مسا ىلع الو ,دیدشلا ثحبلا دعب هما لع فقأ مل ( لجر لاقف ) هلوق ٠ ىنم ىلا حجرو ضافأ نأ دعب عقو

 بارعالا ناك هريغو ىواحطلا دنع كيرش نب ةماسأ ثيدح ىف نكلا « ةعامج اوناک مهنأ نيب سو « ةصقلا هذه ىف لأسم
 اروعش ءىثلاب ترعش لاقي ‹ نطفأ مل ىأ ( رعشأ ) هلوق . ماما طبض مدع ىف ببسلا وه اذه نأكو « هنولأسإ

 مل» هظفل و لسم دنع سنوي هنيب دقو « رومشلا قلعتع كلام ةباور ىف حصفپ ملو « للعلا روعشلا لیقو « هل تنطف اذإ



 ۰۷۱ ۱۷۳۸۰ ۱۱۷۳ ثيدحلا

 « رحنآ نأ لبق تقل قلا لبق رحنلا نأ رعشأ ۸» رخآ لاقو « ىرأ نأ لبق ترحنف رحنلا لبق ىرلا نأ رعشأ

 نبا ةياور ف دازو « سنوي ةياور ىف كلذ نيبت دقو « اذك لبق اذك نأ نيج تک و جرج نبا باور ینو

 دا لوو وا نأ لبق تقاح سم دنع یرهزلا نع ةصفح ىبأ نب دم ةاور ىف عقوو . كلذ هايشأو : خرج

 ثیدح ىف ام لصاخ . اضيأ یرلا لبق قلا ةدايز دحآ دنع رمعم ثيدح فو « یرآ نأ لبق تيبلا ىلا تضفأ »

 ةضافالاو « ىرلا لبق رحنلاو « ىرلا لبق قلحلاو « حبذلا لبق قلا : ءايشأ ةعبدأ نع لاؤسلا وربع نب هللا دبع

 لا ژسا اضيأ سابع نبا ثيدح نم ىنطقرادلا دنعو . ىضم اک اضيأ سابع نبا ثيدح ىف نايلوالاو « ىرلا لبق

 لاؤسلا دحأ دنع لع ثيدح قو ؛ ىواحطلا دنع ديعس یا ثيدح فو راج ثيدح ىف اذكو ؛ ىرلا لبق قلا نع

 رباج ثيدح ىفو « قلا لبق اعم ةضافالاو یرلا نع لاؤسلا ىواحطلا دنع هثیدح یو « قلملا لبق ةضافالا نع

 كيرش نب ةماسأ ثيدح فو « حبذلا لبق ةضافالا نع لاؤسلا هريغو نابح نبا هلصوو ىضم امف فنصلا هقلع ىنلا

 ىف مدقت دقو « كلذ ىف كيلع قيض ال ىأ ( ج رح الو عذا ) هلوق . فاوطلا لبق ىعسلا نع لالا دواد ىأ دنع

 مث « ةبقعلا ةرج ید : ءايشأ ةعبرأ قاغتالاب رحنلا موي فئاظو نأ كلذو « هييترت رب رقت « قاحلا لبق حبذلا باب د

 فهم ىنلا نا » نیحبحصلا ىف سفأ ثيدح ىفو . ةضافالا فاوط مث « ريصقتلا وأ قلحلا مث , هعذ وأ ىدحلا رحن

 عمجأ دقو « قلح مث رحن مث ىر ه دواد یالو « ذخ قلاحلا لاقو « رحنف ینع هلزم ىتأ مث « اهامرف ةرمجا ىتأف ينم

 ظحال هنأك «٠ فوطي ىتح قلح ال : لاقف نراقلا یثتسا ىلاملا ملا نبا نأ الإ « بيترتلا اذه ةيبولطم ىلع ءاملعلا

 ىف ديعلا قيقد نبا هعزان و « عاجالاب یوونلا هيلع درو « فاوطلا نع قاحلا امف رخ ات ةرمعلاو ةرمعلا لمع ىف هنأ

 من الإ «ىنغملا » ىف ةمادق نبا هلاق اي كلذ ىف ءا زجإلا ىلع اوعمجأف ضعب ىلع ابضعب دقت زاوج ىف اوةلخاو . كلذ

 ىلع اًئيش مدق نم نأ هنع تبثپ لو سابع نبا نع ىور : ىطرقلا لاقو « عضاولا ضعب ىف مدلا بوجو ىف اوفاتخا

 ىعخنلا ىلا كلذ ةبسن فو ۰ یبتنا ىأرلا باحصأو یمخنلاو نسم لاو ةداتقو ریبج نب دیعس لاق هبو ٠ مد هيلعف ءیش

 فلسلا رومجو یعفاشلا بهذو : لاق . یاس اک عضاوملا ضعب ىف الإ كاذب نولوقب ال مبناف « رظن یأرلا باسآ و

 مثالا عفر ىف رهاظ ومف « جرح ال » لئاسلل هلوقل مدلا بوجو مدعو زاوجلا ىلا ثيدحلا باعصأ ءابقفو ءالعلاو

 ءایشالا هذه ضعب دقت ىف ةعسوتلا ىلع لدي ثيدحلا رهاظ : ىواحطلا لاق . امبامشي قيضلا مسا نال « اعم ةيدفلاو

 وأ ایسان ناک نل كلذك وهو « لمفلا كلذ ىف مثإ ال ىأ « جرح ال » هلوق نوکی نأ لمتح هنأ الإ : لاق « ضعب لع

 هنيبأ بجا و ناك ولو ؛ ليلد ىلا جاتحي ةيدفلا بوجو نأب بقعت و , ةيدفلا هيلع بجتف ةفل اغلا دمعت نم امأو « الماج

 « لعفلا أزجأ دقو الإ جرحلا هل ىنلا طقسي مل: ىربطلا لاقو . هريخأت زوج الو ةجاحلا تقو هنال ذئنيح مللي

 یرلا كرت ول 6 , جلا ىف همزلب ىنلا محلا ءرملا نع ناعضي ال ناسنلاو لوجلا نال« ةداعالاب هسا "یزج و ذإ

 ىل ىلع « جرح الو » هلوق لمحي نم بجعلاو . ةداعالا هيلع بحي نكل انسا وأ الهاج هكرتب ماب ال هنان هوحن و

 اف الو عسيجلا ىف نكيلف مد هکرتب بحي ابجاو بیترتلا ناک ناف « ضعب نود رومالا ضعبب كلذ صخب مث طقف مثإلا

 ميدقت ىف هعبت نمو ىعخذلا جاجتحا امأو . ج را نب عملا عرافلا ممعت عم ضعب نود ضعب صيصخت هجو

 هنع امد قارها حبذلا لبق قاح نف : لاق < هلع ىدهلا غلي ىتح مكسوءد ارقاحت الو ) ىلاعت هلوقب هريغ ىلع قلحلا

 « لصح دقو هيف هعذ لحي ین نندولا ىلا هلوصو هلع غوابب دارملا نأب بيجأ دقف « حي دنسب ةبيش بأ نا ءاور



 جملا باک - ۵ ۷۲

 نم ایش مدق نم : سابع نبا لوقب اضیآ یواحطلا جتحاو . اورحتت ىتح اوقلحت الو لاق ول نأ دادأ ام متب امن
 مثالا ىن جرحلا ىننب دارملا نأ ىلع لدف ۱ جرح ال نأ یور نم دحآ وهو لاق « امد كلذل قربلف هرخآ وأ کس
 هيفو رجاہم نب مهار اہفو اهجرخأ ةبيش ىبأ نبا ناف « فعض اہف سابع نیا ىلا كاذب قب رطل نأب بيجأو . طقف
 ةروکذلا ةعبرألا نم ءىش لك ىف مدلا بجوب نأ سابع نبا لوقب ذخأي نم مزايف ةحصلا ريدقت ىلعو ' لاقم
 ىرلا ىلع قلحلا ميدقت ةفينح وبأو كلام عنم : دمعلا قيقد نبأ لاقو . ىرلا لبق وأ حذلا لبق قلحلاب هصخم الو
 وأ كسن قلا نأ ىلع هل نالوقلا ىنب دقو ؛ هلثم لوق یعفاشلاو « نیلحتلا دوجو لبق اقلح نركب ذئنيح هال حيذلاد
 ةحابتسا هنإ انلق نإو « للحتلا بابسأ نم نوكي هنآل هريغو ىرلا ىلع همردقت زاج كسن ةنإ انلق ناف ؟ روظحم ةحابتسا
 كالا نال « للحتلا بابسآ نم نوكي نأ اکسن ءىثلا نوک نم مرلي ال هنال , رظن ءانبلا اذه ىفو : لاق « الف رویم
 ضافآ نا : یعازولا لاقو . كلذ عم ىرلا ىلع مدقي ال هنأ یریو كسف قلا نأ یر كلام اذهو « هيلع باتي ام
 نع محلا دبع نبا یورو . یرلا ىلع ناوطلا میدقت ىف كلام نع فلتخا : ضايع لاقو . امد قارها ىرلا لبق
 ثيدح فلاخم اذهو : لاطب نبا لاق . مد هيلع بجو ةداعإ الب هدلب ىلا هجوت ناف « فاوطلا ةداعإ هيلع بحي هنأ كلام
 نب هللا دبع ثيدح ىف ىرهزلا نع ةصفح ىبأ نبا ةياور ىف وه اذكو : تلق . ىهتا هغلبي مل هنأكو « سابس نیا
 ةباود ىف (رخأ الو مدق ءىش نع لپ ىنلا لس اف ) هلوق ٠ ىرهزلا نع كلذ ظفح ملاكلام نأكو « ورحن
 رومآلا ضعب دقت نم لم وأ ءرملا ىسني ام مآ نع موب لثس هتم اف د دحأ دنع ملاصو ملسم دنع سنوي
 ةصخرلا نأي « رعشأ مله كلام ةياور ىف هلوقبو هب جتحاو « جرح الو كلذ اولعفا : لاق الإ اپمابشآ وأ ضعب ىلع
 هش الف الماج وأ ايسان ناك نإ : دمحأ نع مرا لاق « ىنفملا » بحاص لاق « دمعت نم ال لبج وأ ین نمي صتخت
 طقس امل ابجاو ناك ول بيترثلا نأب ةيعفاشلا ضعب باجأو . « رعشأ ۸ » ثيدحلا ىف هلوقل الف املاع ناك نو « هيلع
 ثيدح ىف عقو ام امو < ىعسلا ةداعإ بجو فوطي نأ لبق ىعس ول هناف فاوطلاو یمسلا نيب بيئرتلاك ۰ وهسلا
 لبق ىعس هنأ هيلع قدصي هناف ةضافالا فاوط فاط مث مودقلا فاوط دعب ىعس نم ىلع لومحف كيرش نب ةفاسأ
 مدقو هریغل الو مودقلل فطي مل ول : الاقف ءاطعو دحآ الإ ةماسأ ثيدح رهاظب لقب لو « نکرلا فاوط ىأ فارطاا
 دمحأ هلاق ام : ديعلا قيقد نا لاقو ٠ هنع جیرج نبا نع قازرلا دبع هجرخأ < هأزجأ ةضافإلا فاوط لبق نوسلا
 یداعالا هذهو «ککسانم ىنع اوذغ ه هلوقب جا ىف لوسرلا ابنا بوجو ىلع لد ليلدلا تأ ةبج نم ىوف
 دمعل ةلاح قبتو ةلاحلا هذهب محلا صتخيف « رعشأ ۸ » لئاسلا لوقب تنرق دق هريخأت هنع عقو ام ميدقت ىف ةصخرملا
 « هحارطا زج مل ار شعم نوكي نأ نكمي فصو ىلع بتر اذإ كسلا اضيأو . حلا ىف عابتالا بوجو لصأ ىلغ
 ذا هب دمعلا قاحلاب هحارطا نكمي الف کس هب قلع دقو « ةذخاؤملا مدعل بسانم فصو روعشأا مدع نأ كشالو
 هاو « ىعامم ريغ اتلطم بيئرتاا نأ رعشي هناف لا *یث نع لئس اف ١ ىوارلا لوقب كسلا امأ و ‹ هواسی ال
 دحأ ىلع لدي ال قلطلا و لثاسلا لاح ىلا ةبسنلاب قلطم وهو هنع لاؤسلا عفو ا قلعتی ىوارلأ نم دابخالا اذجنأ
 لعفا : نباك نم هلي ىنلا لاقف ) جرج نبا ةياود ىف هلوق ٠ ملعأ هللاو همملا لاح ىف ةجح قبب الف هنص نيصاخلا
 لاق ىأ فوذحمب وأ « لامفالا هذه لجال لاق ىأ « لاقب ةقلعتم + نم ه هلرق ىف ماللا : ىنامركلا لاق ( جرح الد
 لاق ىأ نع ىنمم ماللا نوکست نأ لمحو . ىهتنا نولجال جرح د ىأ « جرح ال , هلوتب وأ نهلجال رحنلا موي



 س

 ۷۳ ۱۷۳۹-۱۷۱۰ ثيدحلا

 ىع امپلع صوصنملا نتلأاسلا ريغ ىف جرحلا عفر یضتقب ال ثيدحلا اذه نيدلا نبا لاق : ( ليكن ) : نولك نهنع

 ةيقب ىف هلوق نع لفغ هنأكو . ىبهتنا هريغ هيف لخد الو لاؤسلل اباوج ج رخ هنال كلام ةياور ىف نیتروکذلا

 جرج نبا ةيادد ىف هلوق نكل ۰ ركذ ام ىلع هيف مهبأ ام لمح هنأكو « رخآ الو مدق “ىش نع لس اف د ثيدحلا

 اهرکذت مل روص ةدع تسقبو ٠ روص ةدع ثیداحالا عومب نم هاندرح امف مدقت دقو « هيلع در « كلذ هابشأو »

 ابلع قفتلا بيت رلا ةروص اهنم « ةروص نیرشعد اعبدأ م بقل اب تغلبو « عفت مل ان وكل امإو اراصتخا امإ ةاورلا

 نيذلا نوكل اینا لاعفأ عابتا بوجوو  ةجاحل ةحآرلا لع دوعقلا زاوج دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو لعأ هاو

 ىش ال نأ اسال هلعفف *یش لع فلح نم نأ ىلع یراخبلا هب لدتساو « كلذ كح نع هولأس اولع ال اهوفلاخ

 و ناد ها د خرج نا ةياور ىف ( ىنلا فقد ) هلوق ٠ ىلاعت هللا ءاش نا روذنلاو نام الا ىف یاس اک

 هلصو دمحأ نأ قبس دق ( ىرهزلا نع رمعم هعبات ) هلوق

 017 و

 یم مایأ بطلا ساپ - ۳۲
 ٤ 6 ا AS ۱ هک يا ر ف

 نبا نع هم ركع انئدح ناوزغ نب ليضف انثدح ديعس نب ىحم ىنث دح هلا دبع نب . ىلع اشو - ۱۳۳۹

 ؟ اذه مروي ئأ « سانا ای اي : لاقف رحتلا موي سانلا بطخ ق هللا لوسر نا » اهع ا ضر سابع

 : لاق . مارح "رهش : اولاق ؟ اذه رهش أف : لاق . مارح "لب : اولاق ؟ اذه رب ئأف : لاق . مارح موي : اولا
 اهداعأف . اذه کرہ ىف اذ اب ىف ىف « اذهل یو مرک مارح مسيلع حسارعأو مام او کمد ناف

 ىذا ف : امنع لا یفر سابع نبا لاق ؟ تب له مقاله ملا : لاقف سار عقد من ٠ ارارم

 باقر کضب برفی رانك یی اوج بئاغلا دهاشاا ندبیلف هتمأ ىلإ هتيصوا هل ىف

 6 ضعب
 [ ۷۰۷۹ : ی هفرط - ۱۷۲۹ ثيدحلا]

 نیا تعم لاق دز نب راج تمعس لاق اره ینخآ لاق ةبعش اندح رع "نب صفحاشزو - ۰

 و رع نع ًةنييع نبا هعبات . تافرعب بط م یبنلا تعم لاق اهنع "ها ىضر سابع
 ] 0۸۵۳ 6 0۸۰: ۱۸4۱ ۱۸۱۲ : ىف هفارطآ - ۰ ثيدحلا ]

 دبع يف ربخأ لاق نيري نب دمت نع ا وا تا دمع ”نب هللا دم او ۱۳۶۱

 ةركب ىلأ نع نر دبع نب دیه نم-رلا دبع نم ین ىف لضفأ جرو ةركب ىبأ نع ةركب یبا "نب نحكرا

 تكف ”لعأ ”ةلوسرو لا انلق ؟ اذه م وي "ی نورت : لاق ة رحنلا موي بص ۶ ىنلا انجطَح » لاق هنع هلا یفر

 و۶ ي

 "هلوسرو "لا : : انلق ؟ اذه رپش ی : لاق . لبق : انلق ؟ رحنلا موی سلا : لاق « هسا دن يمسي هان یتح

 انلق ؟ اذه رلب ی : لاق . يلب : انلق ؟ حلا وذ نیل : لاقف « هما ريغب هیسیس هان تكتف عآ



oVجحلا باتک ۔ ۵  

 : لاق . ىلب : انلق ؟ مارا ةدلولاب تسيلأ : لاق « هسا ريغب هیمسیس هنأ انظ یت تكف مآ اوترو ا

 الأ , کشد نوقلت موي ىلإ اذه گل ىف اذه مربش ىف اذه یوب 3 رک کرم اع كلاومأو ابو نا

 اومجرت الف « عماس نم ىعوأ اہم بارف « بئاغلا دهاشلا روطميلف « دشا 20 لاق . من : اولاق ؟ تلب له

 « شعب باقر شب برفی رانك ید

 ثار نع هيب نع ديز نب دج ن مع ار نواه ن دیزب ان دح ین لا د اشو - ۲

 : لاقف < أ ”هلوسرو "لا : اولق ؟ اذه موي يأ نورادتأ : ى م ینلا لاق » لاق امنع لا یضر رع

 ؟ اذه ربش “يأ نوردتفأ . . مارح لب : ووا ا : اولاق ؟ اذه رلب “ءأ نوردتفأ . مارح “وي اذه ناف

 و و اچ کی رخ نا ناف + لا مارح هش : : لاق « إءأ هلوسرو "لا : اولاق

 امنع لا يضر رع نا نع نان یربخآ :زافلا ن ماشه لاقو « « اذه لب ىف : اذه کرپش ىف ءاذه کیوب

 قنطف . ربك ألا لا مویاذه : لاقو < اذهب جح تا حلا ىف تارملا ني ردا وب لیبل فقر د

 « عادتوا بح هذه : : اولاقف سانلا عدوو . "دبشا مبلل للا : :«لوقب ا ین

 [ ۷۰۷۷ ۰ AA ۰۷۸۵ ۰۱۱۰۸۳ ۰ 4۰۳ : ىف هفارطأ - ۱۷۵۲ ثيدحلا ]

 الإ كلذ ىف ةحيرص بابلا ثيداحأو عرشت ال ابن لاق نمل افالخ اهتيعورشم ىأ ( ىنم مايأ ةبطخلا باب ) هلوق
 نبا هنع باجأ دقو , تافرعب ةبطخلاب دسسقتا هيف ناف « بابلا ثيداحأ ىلا وهو سابع نبا نع ديز نب رباج ثيدح

 موي ريغب حيرصتلا بابلا ثيداحأ نم “ىش ىف سيل و « هدعب مادأ ةثالثو رحنلا موي ةعبرأ ىنم مايأو . ىأيس اک نما
 رواج ثيدحو : دواد 0 دنع امهالك ةمامأ ىبأو دايز نب سامرحلا ثيدك ثيداحألا شک أ ىف دوجوملا وهو رحنلا

 ثيدح مدقت دقو « ثيدحلا ةمرح مظعأ موي ىأ : لاقف رحنلا موب علي هللا لوسر انبطخ » دمحأ دنع هللا دبع نبا

 لمحيف قلطم ومف ین كلذ لاق هنأ رع نبا ثيدح ىف هلوق امأو ۰ رحنلا موب ةبطخلا ركذ هيفو ورمع نب هللا دبع
 ىبأ قيرط نم دمحأ دنع اک بابلا ثيدح قرط ضعب ىف درو ام ىلا راشأ فنصملا لعلف « رحنلا موب نيعتيف ديقملا ىلع

 رک ذف « سانلا هنع دوذأ قيزشنلا مايأ طسوأ ىف علي هللا لوسد ةقان مامزب ذخآ تنبك» لاقف همع نع یشاقرلا ةرح

 . كلاثلا وأ ىناثلا مويلا ىف اضيأ كلذ عوقو ىلع اضيأ لدي « قيرشتلا مايأ طسوأ ىف ه هلوقف « ةركب ىبأ ثيدح وحن
 مايأ طسوأ سيلأ ؟ اذه موي ىأ : لاقف سومراا موي علي ینا انبطخ » دواد ىبأ دنع ناہن تنب ءارس ثيدح فو

 ىلأ دنع ركب ىنب نم نيلجر نع حیع ىبأ نبا نعو ۰ یطقرادلا دنع مصاع نب بک نع بالا فو . « قيرشتلا
 نم ىلع درلا یراخیلا دارآ : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق « دمحأ دنع مقلب ىنلا ةبطخ عم نمع ةرضذ ىبأ نعو ؛ دواذ

 راعش نم هنأ ىلع ال ةماعلا اءاصولا ليبق نم ثيدحلا اذه ىف روكذملا نأو « جاحلا هيف ةبطخ ال رحنلا مري نأ معز
 ىلع اوقفتا دقو « ةبطخ تافرع ىف تسقو ىتلا ىم اک ةبطخ اما دق ىوارلا نأ نيب نأ ىراخبلا دارأف « جحلا

 ىف فالتخالا لق رکذنسو . لعأ هللاو یبتنا هيلع قفتلاب هبف فلتخلا قمل هنأكف تافرعب ةبطجلا ةيعورشم



 هالو ۲(۱۷ فی دملا

 نب يحبو ینیدلا نبا وه لوالا دانسالا ىف روکذلا هللا دبع نب لعو .. بابلا رخآ ىف رحنلا موب ةبطخلا ةيعورشم

 ؟ اذه موي ىأ ساناا اأ اي : لاقف ) لوق . یازلا نوكسو ةمجعملا حتفب ناوزغو ريغصتلاب ليضفو ناطقلا وه ديعس

 موي ىأ نوردتأ » بابلا ثيداحأ لام ةركب ىفأ تبدح فو « اذه سابع نبا ثيدح ىف اذك ( مارح موب : اولا

 « ىلب : انلق ؟ رحنلا موي سيلأ : لاق ۰ هجا ريغب .هيمسيس ةنأ اننظ ىح تکسف « لعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟ اذه

 « مارح موي اذه لاق د مع ملوق دعب هيف لب ءخلا تكسف » هيف سيل هنأ الإ هوحن هدعب روكذملا ريع نبا ثيدحو

 ىف لاق دن و ةدحاو ةرم عرشت ام] رحنلا موب ةبطخلا نال ”ىثب سیل و « ناتعقا و امبلعل : نيثيدحلا نيب عما ىف ليقف

 مهن] عملا ىف ليقو « تكس مهضعب و باوجلاب رداب مهضعب نإ امہنیب عملا ىف لیقو « رحنلا موب ناك كلذ نا امہنم لك

 تقولا ف لاؤسلا عقو لیقو « ضعب نود مهضعب باجأ تكس ايلف « لعأ هلوسرو هقا ملوقب مهلك الوأ اوضوف

 باوجلا نع اوتکس «نوردتأ » هيف هلوقل لوالا ىف تسيل ةمافن ةركب ىب أ ثيدح ىف ناك الف « نيظفلب نيترم دحاولا

 هتنيب راصتخا سابع نبا"ثبدح ىف : ليقو . یامرکلا كلذ ىلا راشآ « كلذ نع هول سابع نبا ثيدح فال

 ةياور ىف تكسو ٠ ىلب ملوقب كلذ اوررق مبنآ رابتعاب مارح موي موق قلطأ هنأكف « رمع نباو ةركب ىبأ ةياور

 ۱ ٠ بر هلوق باب ه ىف للملا باتك ىف راصتخاب اذه ىف مالكلا مدقت دقو « نسح عمج اذهو « مهباوج ركذ نع رم نبا

 مالكلا ىتآيسو « دلبلا كلذكو رهشلا كاذکو « لاتقلا هيف مرحي ىأ ( مارح موي ) هلوق ٠ « عماس نم ىعوأ غلبم

 فقأ مل( ادارم اهداعأف ) هلوق ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ابعوتسم نتفلا باتک ىف « ارافک ی دعب اوعجرت ال » هلوق ىلع

 ىلا د هجولا اذه نم ىليعامالا داز ( هسأر عفد مث ) هلوق . عقلي هتداعك اال نوکی نأ هبشيو احرص اهددع لع
 غلبيلف » إب هلوق وهو ريخآلا مالكلا كلذب ديرب (هتيصول اهنإ هديب یسفن ىذلاوف : سابع نبا لاق ) هلوق . « ءامسلا

 مث » ظفلب. بابلا دانساب ليضف نع ںیم نب هللا دبع نع لبنح نب دمحأ هاور دقو « ثيدحلا رخآ ىلا « بئاغلا دهاشلا

 ىلا هتيصول اهنا » ںیم نبا نع دمحأ ةياور ىف ( هتمآ ىلا ) هلوق ٠ ملعأ هاو هانلق ام حضوي وهو «ڂا غلبيلف الأ لاق

 ةثسل : ( هيبنت ) . امهقيرط نم معن وبآ هجرخآ ديعس نب ىحي نع ىدقملاو سالفلا ىلع نب ورع هاور كلذكو « هبر

 « رقلا رشع ىداحلاو « رعدنلا رشاعلاو « ةفرع عساتلاو « ةيورتلا موي نماثلا : ءامسأ ةجحلا ىذ مايأ نم ةيلاوتم مايأ

 هركنأو ةنيزلا مو یمسی عباسلا نأ بلاط ىبأ نب یکم رکذو . ىناثلا رفنلا رشع كااثلاو ‹ لوالا رفنلا رشع یلاثلاو

 ثیدح نم فرط وه ( تافرعب بط# ) هلوقو . رانید نبا وه ( وربع انربخأ ) ىناثلا ثيدحلا ىف هلو ٠ ىووتلا

 : هلوقب تافرعب بطخم هالصتم هدعبو دانسالا اذهب ةبعش نع ديلولا ىبأ نع « مرحملل نيفخلا سبل باب » ف یاس

 تافرعب هالي ینا انيطخ » ظفلب ةيعش نع مدأ نع بايب هدعب هركذو ثيدحلا « نيفخلا سبلیلف نيلعنلا دحي مل نم

 ةلاور ف ةبمش عبات ةئيبع نب نايفس نا ىأ ( ورمع نع ةنييع نبا هعبات ) لوق . ثيدحلا رک ذف « دحي مل نم : لاقف

 هليل ىنلا تم د هظفل و ةئيبع نب نايفس نع هدنسم يف هجرخآ دمحأ ناف « ثيدحلا لصأ هب دارلاو « ثيدحلا اذه

 ی امهريعو ةييش ىبأ نباو ىديجلا هاور كلذكو ٠ ةبطخلا عضوم نیمی لف هركذف « دم ۸ نم : لوقي بطخم

 وه ( دمت نب هللا دبع ینئدح ) كلاثلا ثيدحلا ىف هلوق : كلذك نایفس قیرط نم هزيغو لسم دنع وهو « نایفس

 نيريس نبا دنع ناك امنإ « ىريملا وه نمحرلا دبع نب ديمحو « دلاخ نبا وه ةرقو « یدقملا وه ساع وبأو « نجلا
 موي بصنب ( رحللا موب سيلأ ) هلوق . !دهاز ديبح ناكو تابالولا ىف لخد هلال ةركب ىبأ نب نجرلا دبع نم لضفأ



 جملا باتک - ۵ ۷۹

 اذه رحنلا موب سيلأ ريدقتلاو سيل مسا هنأ ىلع عفرلا زور « رحنلا موب مويلا سيلأ ريدقتلاو سيل ربخ هنأ ىلع
 ةدلبلا ) هلوق ٠ رشا اذه ةدجحلا وذ سيلأ ىأ «ةجحلا وذ سيلأ » هلوق ىتاثلا اذه ديؤي نكل ؛ حضرآ لوالاو مويلا
 لاق « امس راصو ةيفصولا ىنعم هنم لحضا مارحلا ظفل نأ كاذو مارحلا ريكذتو دلبلا تین ات هيف اذک ( مارحلا
 لاقو 6 ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ ام ) ىلاعت هلوقب ةدارملا و هک, صاخ مسا ةدلبلا نإ لاقي : ىباطخلا
 ابلع قلطيو تديلا ىمست ةبعكلا نأ اک ؛ لاكلل ةعمجتسلا ريخلل ةعماجلا مو لماكلا ىلع لوم قلطملا : ییطلا
 «همدعو نيونتلا عم هرسكو موي حتفب (نوقلت موي ىلا ) هلوق ٠ ىتشبدوتلل ليوط مالک نم كلذ ترصتخا دقو . كلذ
 « سابع نبأ ثيدح ىف كلذ داعأ هنأ مدقت ( دهشأ مهلا ) هلوق ٠ ةياورلا هب تبث ینلا وه رسكلا عم نيونتلا كرتو
 بر ىأ ماللا حتفب « غلبلاو » . هيلع هبجوأ ام ىدأ هنأ ىلع هللا دهشأف « غلبي نأ هيلع اضرف ناك هنال كلذ لاق الو
 نوکی نم نامزلا رخآ ىف ىتأي هنأ هيف : بلپلا لاق « هل هلق ىذلا نم هانعل مهفأو هل ظفحأ ناکف یالک هغلب صخش
 هنأ دارم انه ليلقتلا نأ ديوي نكل « لوالا لامتسالا ىلع تبلغ ثيحب ريثكتلا ىف تلمعتسا اهنأ الإ كاذک لصألا ىف یه : تلق ٠ ليلقتلل ةءوضوم « بر » نآل لقالا ىف نوكي كلذ نأ الإ ۰ همدقت نمل سيل ام للعلا ىف میفلا نم هل
 لمحت زاوج لع ةلالد ثيدحلا نو « هنم هل ىعوأ وه نم غلبي نأ ىسع» ظفلب ملعلا ف تمدقت ىرخأ ةياود ىف عقد
 هظيلغت و ميرحتلا ديك أت هيفو « سانلا ضعب قح ىف نيعتي دقو ؛ ةيافكلا ىلع ملا غیابت بوجو اضیآ دئاوفلا نم ثيدحلا فو . كلذب للعلا لهأ نم هنوکب هفصو زوحيو « هب ثدح ام طبض اذإ هبقف الو هانعم مهغي مل نمل ثيدحلا
 الو ۰ عماسلل حضوأ نوکیل ريظنلاب ريظنلا قاحلإو للا برض ةيعورشم هيفد < هوحنو راركت نم نكم غلبأب
 نور الو ءايشألا كلت نوري ال اوناك كلذب نيبطاخلا نآل دلبلاو رهشلاو مويلا ةمرحب لاملاو ضرعلاو مدلا ةمرح هبش
 ىف تبث امل ًاريرقتو ابتمرط اراکذت امنع لاودلا مدق اعلو ؛ بيعلا دشأ كلذ لعف نم ىلع نوبيعيو اهتمرح كته
 هتياورف رع نب هللا دبع نب ديز نب دم وه (هيبأ نع) هلق . ديك أتلا ليبس ىلع هريرقت دادأ ام هيلع ینبیل مهسوفت
 «نوردت وأ , لاق ىراخبلا خيش ىنثملا نب دمع نع زرطلا مساقلا نع ىليعامسالا ةياور ىف (نوردتفأ ) هلوق . هدج نع
 رابع نب ماشه انئدح » لاق هجام نبا هلصو دقو « ةفيفخ یاز هرخآو ةمجعملا نيغلاب ( زاغلا نب ماشه لاقو ) هلوق
 نع امهالك اب رفلا رفعج نع ليعاممالاو « ىلعملا نب دمحأ نع ىلا ربطلا هجرخأو « ماش انثدح دلاخ نب ةقدص انئدح
 وبأ هجرخأ هجولا اذه نمو « زاغلا نب ماشه نع ملسم نب ديلولا نع محد نع ىبايرفلا رفعج نعو ؛ داع نب ماشه
 نييعت اهلبق ىتلا ةياورلا ف نأ ا ٠ ابف فقو ىتلا ةعقبلا نييعت هيف لاو مجلا حتفب ( تارا نيب ) هلوق . دواد
 رع نب عقار ةيأور ىف مويلا نم تقولا نييعت عقوو < مويلا نیبمت ةركب ىبأو سايع نبا ئيدح ىف نأ اک , ناكملا
 ىف) هلو . ثيدحلا « ىحضلا عفترا نيح ین سانلا بطخم رب ىنلا تيأر» هظفلو یاسناو دواد ىبأ دنع ىزملاو
 قارطلو « مح ىتلا هتجح ىف ینپمشکلاةباور ىف عقوو الو رکذ نم دنع فورعملا وه اذه ( جح ىنا ةجحل
 كلذب فصلا دارآ و « هدج نع ديز نب دمع قيرط نم مدقت ىذلا ثيدحلاب ىأ ( اذهب ) هلوق ۰ « عادولا ةجح ىف د
 « لعأ هلوسرو هللا د ملوقب اوباجأ مهنأ ديز نب دم قب رط ىف ناف فلتع قايسلا نكل هانعم لصأو ثيدحلا لصأ
 امهتيب عمجيو . مارح ربش : اولاق « مارح دلب : اولاق « رحنلا موي : اولاق مهتيوجأ ىف هريغو هجام نبا دنع اذه فو
 ماند هلوق : لاقف ىنامركلا برغأو . بولطملاب اوباجأ تكس ايلف ضيوفتلا الوأ اوباجأ مهنأ وهو مدقت ام وحنب



o۷۷ ۱۷٤۲ هیدما 

 موي ىه نبأ الا جملا موب نإ لوقب نمل ليلد هيف ( ربك الا جحلا موب اذه لاقو ) هلوق . مالكلا اذهب اسبلتم فقو ىأ

 هريغو هجام نبا ةي'ور ىف ( قتفطف ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةءارب ةروس ریسفت لوأ ىف هيف ع حبلا فاسو رحنلا

 ةمرك مارح کیلع مكضارعأو کلاومأو مرام » ةدايزلا نم « قفطف » هلوق نيبو « رک الا جحلا موي » هلوق نيب

 ةفيعض قيرط ىف عقو ( سانلا عدوف ) هلق . اضيأ ديز نب دحم قيرط ىف كلذ ىنعم عقو دقو « مويلا اذه ىف دلبلا اذه

 ف ب هللا لوسد ىلع < حتفااو هللا رصن ءاج اذا ) تلزنأ ه هظفل و كاذ بيس ربع نبا ثيدح نم قبلا دنع

 سانلا عمتجاو ةبقعلاب فقوف « بكرف هل تلحرف ءاوصقلا هتلحارب سأف ٠ عادولا هنأ فرعو « قيرشتلا مايأ طسو

 ذخأ هبو « رحنلا مو ةبطخلا ةمعورشم ىلع ةلالد ثداحالا هذه فو « ثددحلا رکذف « سانلا هی اب : لاقف هيلا

 فاثو ؛ةفرع مو و «ةجحلا ىذ عباس « ةثالث جحلا بطخ : اولاق ةيفنحلاو ةيكلاملا كلذ فلاخو « هعبت نمو یعفاشلا

 مو مو ةعباد ةبطخ دازو « رفنلا لوأ هنال هثلاث رحنلا ىناث لدب لاق هنأ الإ یمفاشلا ممقفاوو . ینع, رحنلا موي

 ىواحطلا هبقعتو . فاوطلاو قاحلاو حبذلاو ىرلا نم مويلا كلذ لامعأ ودلعتيل الا ةجاح سانلاب نا : لاقو رحنا

 « ةماع اياصو ايف ركذ او جحلا رومأ نم اًئيش اف ركذي مل هنال جحلا تاقلعتم نم تسيل ةروكذملا ةبطخلا نأب

 : رامعقلا نبا لاقو . جحلا لجال دصقت ل اهنأ انفرعف « رحنلا مومب قلعتي ىذلا نم ائيش ابف مهملع هنأ دحأ لقني لو

 : لاق « طخ هنأ هآر ینلا نظف « ايندلا ىصاقأ نم عمتجا ىلا عملا ةرثكل هركذ ام غیلبت لجأ نم كلذ لمف ام

 مه: نأ هنکع_مامالا نال نيعتع سيلف ةروكذملا لاحتلا بابسأ مهميلعت ىلا ةجاح سانلاب نأ یعفاشلا هركذ ام امأو

 « ةجحلا ىذ رهش مظعت ىلعو « رحنلا موي مظعت ىلع ةروکذ لا ةبطخلا ىف ملي هبن هنأب بمجأو : ها ةفرع موي اهايإ

 نم هركذ امو « مهريغ ليوأتل تفتلي الف ةبطخ اتیمسلب نودوک ذلا ةباحصلا مزج دقو « مارحلا دلبلا مظعت ىلعو

 كلذ اولعب نآ نكي ناکو « رحنلا موي ىلاث ةبطخلا ةيعورشم یرب هنوک ىف هيلع ركمب ةفرع موب رکذ ام ملعت ناكمإ

 لابعأ موب لک ین ناكامل نکل < جحلا لامعأ نم هدعب ىتأي ام عسيمج ةيورتلا موب اوملعي نأ نكم ناك لب ٠ ةفرع موي

 یا ةبطخلا نأ _ هنامز لهآ ملاع وهو - یرهزلا نيب دقو « بابسألا دیدجت بسحي ملعتلا ديدجت عرش هريغ ىف تسيل

 انادحو ةبيش فأ نبا لاق . ةيمأ ىنب نم ىنعي « ءارمآلا لمع نم كلذ نأو « رحنلا موي ةبطخ نم تلقن رحنلا موب

 ءارمآلا لغشف ٠ رحنلا موي بطخم هم ىنلا ناک : لات ىرهزلا نع جرج نبا نع ىروثلا وه نايفس نغ عسيكو

 « ةيناث ال رحنلا موب ةبطخلا ةنسلا نأ هب نأبو « قبس اع دضتمب هنکل السرم ناك ناو اذهو «دغلا ىلا هورخأف
 « الا سفن ىف هنم اتیش وأ كلذ عوقو نني الف للحتاا بابسأ نم ايش مهملع هنأ لقن مل هنإ ىواحطلا لوق امأو
 نكذو ؛ رحنلا موب بطخي لس ىنلا دهش هنأ هلبق بابلا ىف مدقت اک صاعلا نب ورمع نب هللا ديع ثيدح ىف تبث دق لب

 ثيدحل وه هتياور عم قلطلا نا اذه یواحطاا غاس فيكف ٠ ضعب ىلع كسانملا ضعب مدقت ع لاو هيف

 « ککسانم ىنع اوذخ » ذئنيح سانلل لاق للي هنأ بابلا ثيداحأ قرط ضعب ىف اضيأ تبثو « وسع نب هللا دبع

 هجرخأ ام ىواحطلا لي وأت ىلع هب درب امو . هلاعفأ نم كلذ قلت ىلع مهمیلعت ىف لاحأو هب مهظعو ام مرظعو هنأكف
 ءاذه موب ىأ نورد : تافرعب هتقان ىلع وهو ب هللا لوسر لاق » لات دوعسم نبا ثيدح نرم هجام نا

 ىنلا یر هنأ طيرش نب طیب ثيدح نم دحآ ج رخأو , سابع نا ثيدح نم ريبكلا ىف یلارطلا هوحنو « ثيدحلا
 « مرحأ دلب ىأف لاق . مويلا اذه : اولاق ؟ مرحأ موب ىأ : لوقب هتعمسف » بطخي رحأ ريعب ىلع ةفرعب افقاو ماب

 ىيرالا مه * ۳ جا,



 جملا باتك- ۲۰۵ 5۷۸

 موي هب بطخ ب هنأ حيحصلا ىف عقو یذلا  كثيدحلا اذپف ۰ دلاخ نب ءادعلا ثيدح نم دحل هوحنو « ثيدحلا
 5 مهحبرصتب ةباحصلا نع تدرو یا ثيداحألا امأو ٠ ةفرع” موي كلذ لبق هب بطخ هنأ تبث دق  رحنلا

 بطخ إب ینلا تيأر » هظفلو دواد وبأ اا نارا تدع انف 6 مدت ام ريغ رحنلا موب بطخ

 كمع ا رحنلا موب ىنمب ملي ىنلا ةبطخ تعم د ةماما بأ ثيدحو  ىضالا موب ءاعدجلا هتقان ىلع سانلا

 ورع نب عفاد ثيدحو ©) هجرخأ « ین نحن قاب هللا لوسد انبطخ ه ذاعم ثيدحو « نمحرلا

 ليف ما ١ هج رخأ « ىحضلا عفت را نيح ىنم, سانلا بطخ لِي هلا لوسر تيأد »

 لعآ هاو « رحنلا موب بطخ لب ىنلا نا  قورسم

 ؟ نم ايل ةكم مرغ وأ ةباقسلا باحصأ تيب له اپ - ۳

 "ره نبا نع عفان نع هللا دیبع نع سنوي "نب یسبع انث دح نوميم نب ديب "نب دمع اشزو - ۳

 ع « . . . قلو ىبلا صخر » اهن اللا يضر

 نه ذان نع هللا ديبع ىنربخأ يل لا "نب یم اشو - ۶

 « . . . نأ كو یبا نا » امنع لا یفر رع نبا

 ره نا نع عفان یثدح لاق هللا + ذيبع ادن دح ىبأ ادنادح ريمن نوا دبع 'نب دج انشر - ۱۷:۰

 ناف « هتیاقس لجأ نم ينم ایل ةكم تيب كو وا نذتسا هنع للا ر الا نأ » اهنع هللا یضر

 ةر وبأو دلاخ نب ةبقُعو ةماسأ وبأ همبات . « هل

 ضرم نم رذع هل ناك نم ريشلاب هدوصقم ( ىنم ىلايل كم, مريغ وأ ةياقسلا باحعأ تبي له باب ) هلوق
 اذك ( ےب هلا لوسد صخر ) هلوق . ىرمعلا رع نبا وه ( هللا دیبع نع ) هلوق . د

 روکذلا سفوي نب یسیع نع یسوم نب مهار] قیرط نم لیعاعالا دنع هظفل و , هدعب ام ىلع هب لاحأو هيلع رصتق
٠ CEE CEEجرج نبا قيرط ف هلق  

 ركب نب دمع نع هدنسم ىف دمحأ دنع هظفل و « هدسعب ام ىلع هب لاحأو اضيأ هيلع رصتقا اذک ( نذآ مب ینلا نا )
 وبأ هصبات ) هلوق ۰ « ةياقساا لجأ نم ىنم ىلايل هک تیپ نأ بلا و ساب نخ »دنا قدر
 هظفل و هللا ديبع نع ةماسأ وبأو ريم نبا انثدح لاق ةبيش ىلأ نب ركب ىلأ نع لسم هلصو ؛ يم نبا عبات ىأ ( ةماسآ

 ىنعي ( در وبأو ) هلوق ٠ هنع هدنسم ىف ةبیش ىبأ نب نايثع هلصو ( دلا نب ةبقعد ) هلوق ٠ ريع نبا ةيأور لثم

 ةتكنلاو « ريم نا ةياور لثم هظفل و فاوطلا باوبأ ءانثأ ىف « جاحلا ةياقس باب » ىف مدقت دقو , ضايع نب سنأ

 « هلصو ىف ناطقلا ديعس نب ىح ةياور ىف عقو كشل قرط ةئالث نم هل هداريإ دعب تاهباتلا هذبب یراخبلا راهظتسا ىف

 يئاسنلاو دواد وب" وه ورج نب مفار ثيدج جرخأ ي تا نأ دقت نالطءقلا ةرابعو لصالاب ساس ۲ ) لصألاب ضايي )0030



 0۷۹ ا۷ا ۱۷۵۳ هيدحلا

 ای هلصو دقو : ليعامسالا لات « رع نبا نعالإ هلعأ الو : لاق عفان نع هقلا ديبع نع ىحي نع دحأ هجرخأ دقق ۱

 كرابملا نبا هلسدأو « هللا ديبع نع مهلك مريغو حیلف نب دمو رسم نب ىلعو ىدرراردلاو ةبقع نب یسوم كش رغب

 شک أ ىف ناك هنأكو ؛ ناطقلا ىحي ةياور ليلدب هلصو ىف كش امير ناك هللا ديبع نأ رهاظلا : تلق . هللا دبع نع

 نال جحلا كسانم نم هنأو ی تیبلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا فو « ةءاجلا ةياور لیلدب هلصوب مرحي هلاوحأ

 لصحي ۸ اهانعم ىفام وأ دجوت مل اذإو ۰ ةروكذملا ةلعل عقو نذإلا نأو ةميزع اهلباقم نأ ىضتقي ةصخرلاب ريبعتلا

 مدلا بوجوو : ةنس هنأ ةيفاحلا بهذم وهو دحأ نع ةءاورو ىعفاشلل لوق فو « روپمبا لاق بوجولابو « نذإلا

 كلذ ريغب وأ سابعلاب و ةياقسلاب نذإلا صتخم لهو « ليللا مظعع, الإ تيبملا لصح الو فالخلا اذه ىلع ىنبم هكرتب

 هموق ليقو ؛ هل آ هعم لخدي ليقو « دوج وهو سابعلاب حلا صتخ ليقف ؟ کلا اذه ىف ةربتعملا فاصوالا نم

 تلميع ول ىح سابعلا ةياقسب محلا صتخي اضيأ ليق مث . كلذ هلف ةباقسلا ىلا جاتحا نم لک لیقو < مشاه ونب مو

 دادعإ كلذ ىف ةلملاو « نيعضوم ا ف حیحصاا وهو هممع نم مهنمو ؛ املجال تيبملا ىف ابحاصل صخري مل هريغل ةباقس

 ةيعفاشلا مزجو . لاتحا لح ؟ هريغو لک الا نم هانعم ىف ام هب قحتلي وأ ءاملا كلذ صتخم لهو « نيبراشلل ءاملا

 ءاعرلا قاحلاب روپمبا مزج اك « ةياقسلا لهأب هدهاعتي ضيرم وأ هتوف فاخي سآ وأ هعايض فاخي لام هل نم قاحلاب

 دحآ نع فورعملاو ؛ لبال ءاعرلاو ةياقسلا لهأب صاصتخالا ىنعأ « رذنملا نا هراتخاو دمحأ لوق وهو « ةصاخ

 : ول« ءاعرلا ىوس تاروكذملا ىف مدلا بحي : ةيكلاملا لاقو « ىنغملا بحاص رصتقا هيلعو كلذب سابعلا صاصتخا

 هنع ليقو « نيكسم ماعطإ ةليل لك نع : ىعفاشلا لاقو ۰ ةليل لك نع مد هيلع بجو رذع ريغب تيبملا كرت نمو

 مالكلا مدقت دقو « هيلع ءىش ال ةيفنحلا نعو هنع روهشملاو « دمحأ نع ةباور یهو مد ثالثلا نعو مهردب قدصتلا

 ءاربكلاو ءارمالا ناذثتسا اضيأ ثيدحلا فو . بابلا اذه ىلع مالكا لوأ ىف هيلا راشملا بابلا ىف سابعلا ةياقس ىلع

 ىداحلا ةليل ىنم مايأب دارملاو . ةحلصملا روهظ دنع نذالا ىلا ژتسا نم رادیو ماکحالا و خاصلا نم أرطي امف

 ىداحلا ةلبل ىنع هن أكو « ىن ةليللا كلت تيبم نأ دمحأ دنع جرج نبا نع حور ةياور ىف عقوو ؛ هدعب نيتللاو رشع

 معآ هللاو . رشع ىداحلا وهو هيلي ىذلا ىف مث رحنلا موي نوضيفي سانلا شك أو « ةضافإلا موب بقعت اهنآل رشع

 رامجلا یر ساپ - 4

 لاو دعب كلذ دعب یرو « حض رحنا عرب يم ینا یر : راج لاقو

 یرآ قن : امهنع نإ یضر رح نیا تلاس » لاک نو نع ا رم وبأ شرم - ۷

 «انیمر سمشلا تلاز اذاف « نيّحتن انك : لاق « ةلأسلا هيلع تدعأف . همزاف كمامإ ئر اذإ : لاق ؟ رامجلا
 هکرت نبي بجاو هنأ ىلع روهجلاف : هيف فلتخا دقو , یرلا کح وأ اہمر تقو ىأ ( راما یر باب ) هلوق

 لوق هلباقمو « هكرتب جا لطب نكر ةبقعلا ةرمج یر نأ ةياور مدنعو ۰ یجف ةدكؤم ةئس ةيكلاملا دنعو « مدي

 رباج لاتو ) لوق ٠ اهريغو ةشئاع نع ريرج نبا هاكح أ زجأ ريكو ةكرت ناف ریبکشتا اظفح عرشت امإ اب مهضعب

 وبأ ىريخأ » جرج نبا قيرط نم نابح ناو ةميزخ نباو سم هلصو ( ثيدحلا . یخ رحنلا موي لب ینلا یر

 «سمشلا لاوز دعب كلذ دعب ىر و « هدحو رحنلا موي ىح ةرخلا یر مب هللا لوسر تيأد : لاق رباج نع ريبزلا



 جملا پاتک - ۵ ۸.۰

 € سمشلا لاوز دص كلذ كونو « لاق نکل 6 قيلعتلا ظفلب خرج نبا نع یسوم ن هللا دع نع ىرادلا هاورو

 . هرکذف « ارباج عم هنأ ريبزلا وبأ قربخأ » جرج نبا نع سنوب نب ىسيع نع هدنسم ىف هيوهار نب قحإ هاورو

 ‹ ةقث فوك مال SOA E EE هر و نع ) هلوق

 ةلكاس ءا ( همراف ) هلوق ٠ ىضألا موي ريغ ىف ىنعي ( راجا ىرأ قم ) هلوق ۰ نو.فوك رمع نبا ىلا دادس الا لاجرو

 ريمآلا فلاخ نأ هيلع فاخ رع نا نأكو , جحلا ىلع ىذلا ريمآلا ىنعي ( همراف كمامإ ید اذا ) هلوقو « تکسلا

 نا هاور دقو ' لَم یا نمذ ىف هل ولعفر اوناك ام هيلعأف نامتكلا همسي مل ةلأسملا هيلع داعأ ايلف ررض هنم هل لصحيف

 ا ےک ا اپ و رای

 لاوزلا دعب ىضألا موي ريغ ىف راجا یرب نأ ةئسلا نأ ىلع ليلد هيفو « ليعامسالا هقيرط نمو هنع هدنسم ىف رم
 موي ىف ىرلا ىف ةيفنحلا صخرو . اقلطم لاوزلا لبق زوج : الاتف سواطو ءاطع هيف فلاخو < روبمجا لاق هو

 هثزجيف كلاثلا مويلا ىف الإ « داعأ لاوزلا لبق یر نإ : قحس] لقو « لاوزلا لبق رفنلا

 یداولا نطب نم رامجلا یر تسيسسإب - ۵

 لاف ديزي نب نم دبع ن نع ميهاربا نه ء شما نع نایفس ان بخآ رشک "نب , دن اشم - ۱۳:۷

 یذلاو : : لاقف « فون هم اینو اس نإ ¢ نجرا دا : تاقف « یداولا نب نم ولا دبع یر »

 « لس ةرقبلا ةروس هیلع تا زنا ىذلا ماقم اذه « هاريغ ۷

 اذ شهلا ان دح نايفس ان دح : دلو ئ هللا دبع لاقو

 [ ۱۷۰۰ ۰۱۷6۹ ۰۱۷۸۸ : ىف هفارطأ - ۱۷:۷ ثيدحلا ]

 نا » ءاطع نع هريغو ةبيش ىبأ نبا هاور ام در ىلا كلذب راشأ هنآك ( یداولا نطب نم راجلا یر باب ) هلوق
 یه ىداولا نطب نم ىرت یلا نأب بابلا ثيدح نيب و اذه نيب عملا نكمي نکل « ةرمجا یر اذإ ولعي ناك ےب ىنلا
 قيرطلا ىف دوعسم نبا ثيدح ىف هلوق كلذ حضويو « نييرخآلا نيت رم لا فال ىداولا دنع ابنوکل ةقعلا ةرج
 سع نع نوميم نب ورع نع حیحم دانساب ةبيش ىبأ نبا ىور اذکو « ةبقعلا ةرمج مر نيح » ظفلب باب دعب ةيتألا

 یر رمع تيأر » دوسالا قيرط نمو « یداولا نطب نم اهريغ قو اف بيصأ ىتلا ةنسلا ىف ةبقعلا ةرمج یر هلا »
 . كانه هيلع مالكلا ةيقب ركذنسو « فعض هيفو ةاطرأ نب جاجح ىناثلا اذه دانس] فو « اهقوف نم ةبقعلا ةرمج
 نم هنع فعلا ةياور « ىروثلا نايفس عماج » ف الوصوم هانيور اذكه یدملا وه ( ديلولا نب هللا دبع لاتد ) هلوق
 نم هل ىروثلا وهو نایفس عامس نايب قيلعتلا اذه ةدئافو « ديلولا نب هللا دبع ىلا هدائساب ءدنم نب نجرلا دبع قيرط

 « اهدنع فقوب ال نأو « رحنلا موب اهصاصتخا : ءايشأ ةعبرأب نييرخألا نيترمجا نع ةبقعلا ةرمج زاتع و . شمالا
 ايايحتسا اهلفسأ نمو ؛ یخ ىرتو

 لكم ی دلا نع امنع لا "یضر رع “نبا هركذ . ا هروح < ۱۳۹
 هلآ دبع نع دنزب نب نح را دمع نع مهارب| نع رکا نع ةه اذ رم ”نب صفح اسو .- ۷۸



 ۱ ۱۷-۱۷۵۰ 4۸ ثيدحلا

 اذكه : لاقو رسا یعرو ؛ هني نع ىمو هراسب نع تببلا ل یرگنا ةرجلا ىلإ یهتنا هنا » هنع هلا ̂ ىضر

 « لكم ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ ىذلا یر

 هراس نع تيبلا لم ةبقملا ةرج یر نم اپ - ۷

 نا عم جح هنا » ديزي نب نجرا دبع نع مهار نع كسلا امم دح بع ان دح ہد شا - ۷

 : لاق مث هني؟ نع نمو هراسپ نع تلا لع « تايّصحر عبس یرکلا ةرججلا یر هارف هنع 2 یر دوعسم

 « ةرقبلا ةروس هيلع "تل زنأ ىذلا "ماقم اذه

 لوصوملا رع نبا ثيدح ىلا كلذب ريشي ( إب ینلا نع رع نبا هركذ « تايصح عبسب راما یر باب ) هلوق

 تيمر ىلابأ ام » لاق ربع نبا نع ةداتق هاور ام در ىلا ةمجرتاا ىف راشأو « كانه هيلع مالكلا قأيو نيباب كعب هدیع

 قیرط نم ةبيش بأ نیا هجرخآ « ربع نبا نم عمسي | ةداتقو ؛ كلذ رکنآ سابع نا نآ و « عبس وأ تسب راما

 كلام نعو . ”ىشب قدصم : سواط قورط نمو . هيلع “یش الف تسب یر نم : دهاجم قد رط نم یورو « ةداتق

 كرت ىفو « دم ةاصح كرت ىف : ةيعفاشلا نعو . مدي هريجي كرادتلا هتاف و عميس سس لقأب یر نم : یازرالاو

 الإو عاص فصنف ثالثا تارا فصن نم لقأ كرت نإ : ةيفنحلا نعو . مد رثك أف ةثالث فو « نادم نيتاصح

 هنع شععالا ابقاس دقو ؛ ةرصتخم ثيدحلا اذهل هنع كلا ةياورو « ىعخنلا ديزي نبا وه ( مهاربا نع ):هلوق . مدق

 هيلي ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا أيس اک اذه نم مآ

 لكم ”ىبلا نع امهنع لا یر "رم نا لاق . ةاصح "لک مم راک تسيصاب - ۸

 ٌةروُدلا : رينملا ىلع ”لوقي جاححلا تعم » لاق شعالا ان دح دحاولا دبع نع و دلش اشو -- ۰

 ترکذف لاق . ءاسنلا اف رک ذن یتلا رولا ۲ نارع لا اف کذب ىتلا ةرونلاو قلا امف رک ذي ىلا

 « ةبعقلا "رج نيد 4ةنع ل یر دومسم نبا عم ناك هنأ ديزي نب ن را دبع ا : لاقف مارال كلذ

 : لاق 0 « قاصح لک 5 هرکس ۰ تابّصح عبس یرف اهضرتعا ةرحشلاب ىذاح اذإ یتح « یداولا نطَبتساف

 « للي ةرقبلا ةروس هيلع تآ زن ىذلا اق  هثريغ هل ال ىذلاو - انه اه نم

 دبع نع ) هلوق : باب دعب هيلع مالكلا ىتأي ( مع ىنلا نع رمع نبا هلاك 2 ةاصح لک عم ربكي باب ) هلوق

 شمعألا ديصقي لو 0 دووشملا ريمالا فسوب نبا ىنعي ( جاجحلا تعم ) هلو ۰ ىرصبلا دايز نبا وه ( دحاولا

 « كلذ ىف هيلا عج ر نمع تبث ام ابف جاجحلا أطخ حضوی و ةصقلا ىح نأ دارأ از و كلذل لمأب نكي لف هنع ةياورلا

 . زاوجلا نم دوعسم نبا نع هاور اب ىعخناا مهاربا هيلع ا لا ةروسلا ةفاضإ ید ال ناکو جاجحا فالخ

 رب لا عيب تا فد ۱ کم ةهج نم یم e مو ۱ ج



 TE لبقو « همزالب *یثلا ةيمست تيمسف اراج رافصلا ا ت تا نإ را
 ع كلذب تيمسف عرسأ ىأ هیدب نيب رج هبصخ سيلبإ هل ضرع

 ( ىذاح ) هلوق ۰ لسم هجرخآ ثيدحلا « اپقوف نم اهنومري اسان نإ - دوعسم نب هللا دبعل ىأ هل ليقف د شعالا
 دقو ' و رم و « ةاذاحلا نم ةمجعملا لاذلاب و ةلمبمب

 نمحرلا دبع قيرط نمو «ةرجشلا نم نومرب اعفانو الا ۔و مساقلا تیر د لاق بويأ نع ىقثلا نع ةبيش فأ نبا ىور
 ىفو ؛ ةرجلا ىأ ( ىرف ) هلوقو . « ابناصغآ نم نصغ تحت نم ةبقعلا یر ةرجشلا زواج اذإ ناک هنا » دوسلا نبا
 ةرخص ىب ةياور ىف عقوو « هنیع نع ىنمو هراسي نع تيبلا لعج » هلبق ىذلا بابلا ىف مهاربإ نع حلا ةياور
 هلبق ىذلاو « ىذمرتلا هجرخأ « ةلبقلا لبقتساو ىداولا نطبتسا ةبقعلا ةرمج هللا دبع تأ اهل د ديزي نب نمحرلا دبع نع

 هاب ةيعفاشلا نم ىعفارلا مزجو « روحا لاق لوالاب و « طلتخا دقو ىدوعسملا هدانسإ ىف ذاش اذهو ؛ حيحصلا وه
 زاج اهامر ثمح نم هنأ ىلع اوممجآ دقو « هنمم نع ةرجلا لعحب و ةلبقلا لبقتسي ليقو « ةلبقلا ربدتسيو ةرجلا لبقتسي
 . لضفالا ف فالتخالاو « ابطسو وأ اپلفسآ نم وأ ابقوف نم وأ هراسي وأ هنيم 0 وآ ایفا اوب
 اف هلل ركذ ین ال رکذلاب ةرقبلا ةروس هللا دبع صخ رينملا نبا لاق ( ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ یذلا ماقم ) هلوق

 ردا يوم رک عضوم فرعأ لو : تلق . ىلاعت هللا باتكدا ر نيم لب هل نأ ىلا راشأف , ىرلا
 ماكحأ هيلع تازئأ ینلا ماقم اذه لاق هنأكف ابف روكذم جحلا لا نم اريثك نا لوقب نأ دارأ هنأ رهاظلاو
 تا کد اهردق مظعو اهلوطا كلذب ةرقبلا صخ لیقو . ةيفيقوت جحا لامفأ نأ ىلع كلذب اهنم « كسانلا
 لع تیدحا اذهب لدتساو ٠ لعأ هللاو ةرقماا ةروس ردقب اهدنع فوقولا عرشی هنأ ىلا كلذ راشأ 5 ۰ ماکحالا

 ىف فلاخو « ککسانم ىنع اوذخ د قلب لاق دقو « ةاصح لك عم ربكي ه هلوقل ةدحاو ةدحا و تارا یر طارتشا
 لاح ةاعارم نم هيلع ةياحصلا ناكام هفو . هأ زجأ ة ةدحاو ةعفد عبسلا یر ول : الاقف ةفبنح وبأ هبحاصو ءاطع كلذ

 م نم نأ ىلع اوعمجأو « راج لا ىص- یر دنع ريبكتلا هيفو « جحلا لامعأ ىف امس الو ةئيهو ةكرح لك ىف ب ىنلا

 هنا ه دوعسم نبا نع ثيدحلا اذه ىف هببآ نع ىعخنلا دیزب نب نمحرلا دبع نب دم داز : (ةدئاف) . هيلع "ىشالف ربكي
 اروففم ابئذو « اروربم اجح هلمجأ مهللا : لاق ةبقعلا ةرمج یر نم غرف امل

 1 2 5 ۳ - ۱ ها

 ياكم یبلا نع امهنع هلا ىر رع نبا هلق فق لو ةبقعلا ةرج یر نم اپ - ۹

 « هدعب یذلا بابلا ىف الوصوم ىن أيس ( متلي ىنلا نع رمع نبأ هلاق « فقب مو ةبقعلا ةرمج یر نم باب ) هلوق

 افالخ هیف فرمت الو « هوحن هدج نع هبأ نع بیعش ن وربع ثيدح نم دحأ دنعو

 لپسیو ل ةلبقلا لیقتسم موقب نیت یر اذإ اپ - ۰

 دنا نع لاس ف شا س سكوب نم الح ى 0 ةحلط ان لح ةبيش ىلأ "نب نا شی بت ۱

 یتح مدتی ِ ۱ امت هکر نع رک تايّصح ویسی ای دلا ةرجلا یمرب ناك هنا » امنع هللا یضر رح

 5 تاذ ذأ 3 « اىطسولا یر عھد مفرو وعدیو « اليوط موقیف « ةلبقلا لباتسم موقيف لهش



 0۸۳ ۱۷۰۲ +۱۷۰۱ ثيدحلا

 نم هبقعلا تاد ةرج 5 ؛ اليوط موقيو هدب مفريو « وعديو اليوط موقيف « ةلبقلا ليقتسم موقیو لهتسُيف

 0 اق ياكم ىبلا تیر اذكه : لوقيف فرصتي م 5 اهدنع فقب الز ىدا ا نطب

 [ ۱۷۵۳ 6 ۱۷۰۲ : ىف هافرط - ۱۷۵۱ ثيدحلا ]

 ادب ىلا یهو 3 ةيقعلا ةرمج ىوس ام نيت رج لاب دارملا ( لهسيو ةلبقلا لبقتسم موقي نيت رجلا یر اذا باب ) هلوق

 ىبأ نب ناعنلا نبأ ىأ ( ىح نب ةحلط انئدح ) هلوق ٠ كلذ دعب موي لك ىف ةريخأ ريصت مث موي لوأ ىف ىرلا ىف اهب
 سيل : متاح وبأ لاقو , ثيدحلا براقم : دمحأ لاقو « نيعم نبا ةقثو ۰ دادغب ليزن ىندملا ىراصنآلا قرزلا شايع
 دقف ٠ هدارفنا ىلع هب جت مل هنكل : تلق . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل هنأ رهاط نبأ عزو ؛ ىوقب

 دعب ىتأ يس اک سفوپ نع امهالك اضيأ ربع نب نا ةعباتع و . هدعب ىذلا بابلا ىف لالب نب ناملس ةعباتم هل رهظتسا
 ىأ اهرسكب و لادلا ضب ( ايندلا ةرججا ) هلوق . لیعاعسالا دنع سنوي نع ىريفلا رمع نب هللا دبع مهعبانو « باب

 نوكسو هلوأ مضب ( لمي ) هلوق ۰ رحنلا موي ىنا نم ىرت ىلا تارا لوأ یهو . فيخلا دجسم ةبج ىلا ةبيرقلا
 ىأ ( لامثلا تاذ ذخأي مث هٍوق . هيف عافترا ال ینلا بحطصملا ناكملا وهو ضزالا نم لپسلا دصقي ىأ ةلمبملا

 . باب دعب هيف مالكلا ىفأ سو« ءاليوط امايق موقيف » ناولس ةيادد ىف ( اليوط موقيف ) هلامث ةهج ىلا یش
 راکم ىف ايعاد فقيل ىأ ( لامثلا تاذ ذخأي مث ىطسولا ىري مث ) هلوق ٠ ءاعدلا ف ىأ ( هيدي عفديد ) هلو
 ردحنپ مشو ناهثع ةيا ور یفوو « لامشلا تاذ ذخ اف كلذك ىطسولا ةرمبا یرب مث » ناماس ةياور ىفو ؛ یرلا هبيصي ال

 « تانمؤملا ءاسن اي » وحن وه ( ةبقعلا تاذ ةرمج یرب مث ) هل ٠ « ةلبقلا لبقتسم ف ةيف ىداولا لپ ام راسيلا تاذ
 . «ةبقعلا دنع ىلا ةرمبا ىتأي مث » ربع نب نايثع ةياور يفو « ناملس ةياور ىف كلذك تبثو « ةبقعلا تاذ ةرججلا ىتأي ىأ
 « اهدنع فقي الو » ناملس ةياور ىف ( فرصني مث ) هلوق

 یلعس ولاو اين لا ةرمج دنع نيديلا_مفر اپ - ۱

 نع باهش نبا نع ديب نع ساو نع َناهلس نع یخ ىنث دح لاق هللا دبع نب ليعامسإ شرم - ۲
 ىلع رکی م « تايّصح ميس اين لا ة ربا یر ناك امهنع ا ضر رع "نب هللا دبع نا » هلا دبع نبراس

 یلعس لا ةرجلا ىمري مث. هيدي مفريو وعديف « ًاليوط ايق ةلبقلا لبقتسم موقيف « لهسيف مادقتي م « ةاصح لک را
e 5 92 ی ۶ 2 1 1 ت  

 ةرجلا ىرب م . هيدي مفريو وعديف ٠ اليوط ًمايف ةلبقلا لیقتس موقيو ¢ لیئیف لامثلا تاذ ذخأيف « كلذك

 « لمفي هب هللا لوسر تيأر اذکسه : لوقيو « اه دنع ف ةي الو ىداولا نطب نم ةبقملا تاذ

 افلاخم اذه ربع نبا ثيدح هنمضآ امل لدن ال : ةمادق نبا لاق ( ىطسولاو ايندلا ةرمج دنع نیدیلا عفر باب ) هلو

 عفر ركنأ ادخآ لعأ ال : رذنلا نبا لاقف « راما یر دعب ءاعدلا دنع نيديلا حفر كرت نم كلام نع ىور ام الإ

 ةتباث ةنس انه ناك ول عفرلا نأب رينملا نبا هدرو « ىت! كلام نع مساقلا نبا هاكح ام الإ ةرفبا دنع ءاعدلا ىف نيديلا
 هنباو « هنامز ىف ةباحصلا نم ةنيدلا لهأ معأ نم هاور ینلا نأ نع ىلاعت هللا هحر لفغو « ةنيدملا لهأ نع یخ ام



otجا باتک - ۵ ۱  
 نإ ةئيدملا ءایلع نف . هنامز ف ماشا مث ةنيدملا ملاع باهش نبا هنع ىرارلاو ةنيدملا لهأ نم ةعبلا ءابقغلا دوآ ماس

 نامتسلا هقاو ؟ ءالؤه اونوكي مل

 نيترمجلا دنع اعأللا یساپ - ۲
 E و ويي ۵ ۳ ۳

 یر اذإ ناك ی هلا لوسر نا » یره زا نع سو ان ريخأ ره نب ناهع اشزو دمع لاقو - ۳

 لا لبةتسُم فق وف اهمأمأ مادقت مث اصب یر الك ريكي « تایضح میسب سرب نم دجسم ىت ىتلا ةرجلل

 من قام ۱۳ کی « تایَصح مبسب اهيمريف يناثلا ةرجلا أي من. "فوق لا لی ناکو « وعدي هد فر
 اهيمريف ةبقملا دنع ىتلا ةرجلا ىنأي ع . وعدي هيدي ار ةلبفلا لبقتسم فقبف « ئداولا ىلب ام راسبلا تاذ رحتي

 هلا دبع نب لاس تم » یره زلا لاق «اهدنه نقی الو فرصني م « ةاصح لک دنع ريكي « تايّصح_مبس

 «هلفی ره "نبا ناكو « هلي *ىبلا نع هيأ نع اذه لثم ثادحي
 ىلع وبآ لاق ( رمع نب ناثع انئدح دمع لاقو ) هْلوَق . هدادقم نايبو ىأ ( نيترفبا دنع ءاعدلا باب ) هلق

 : ىذابالكلا لاقو . دمّمملاوهو : تلق . داشب نب دم : لاقف نكسلا نب ىلع وبأ هبسنف اذه دمع ىف فاثخا : ىنايجلا
 ردصملا دان سالا وه ( لا تعمس ىرهزلا لاق ) هلو . ىلعنلا هناب هريغ مزج و . یا نب دمع وأ راش نب دم وه

 لا ميدقت نم هنأ هتباغو « لوصوم قايسلا اذه لثمب دانسالا نأ ثيدحلا لهأ نيب فالتخا الو « بابلا هب

 «یرهزلا ليسارم نم ثيدحلا اذه : لاقف ىنامركلا برغأو . كلذ زاوج ىف اوفلتخا امو « دنساا ضعب ىلغ

 اذه ىف هلوقب ثدحلا دارم سيلو « لاق اذك . هسفنب ال هلم ثدح لاق هلال ادنسم ارخآ هركذ ام ریسی الو

 عازل الو «  هلثع » لاق لب نآملا دعب مو رخآ دانساب هبقع 2 داتساب نا قاس ول اک وهو 3 هسفن الإ « هلثع د

 : ىنعملاب ةياورلا عنمي نمل افالخ « هانم » لاق ول مرثك أ دنع اذکو , اذه لثم لصوب محلا ىف ثيدحلا لهأ نيب
 هرخآ ىف لاقو ربع نب نامثع نع هريغو ىنثملا نب دم نع ةيجان نبا نع ليعامسالا روكذملا ثيدحلا جرخأ هتو
 ملک اذا و « هسفن هلثم هلوقب دارملا نأ فرعف « هب ىنلا نع هيبأ نع اذهب ثسحي الاس تعم یرهزلا لاق»

 نم نأ ىلع اوعمجأ دقو « ةاصخ لك ید دنع ريبكشاا ةيعورشم ثبدحلا فو . بئاجعلا هذ ىنأ هنف ىيغ ىف هرملا

 لغو . هيف ام .مدقت دقو عبسب یرلا ىلعو . لا بحأ مدب هرج ناو , معطي لاقف ىدوثلا الإ  ءیش همزاي ال کرت
 نبأ ناک د ءاطع نع حیح دانساب ةبيش ىبأ نبا هاود امف هريسفت عقو دقو . اليوط مايقلاو ىرلا دعب ةلبقا لابقتسا
 بيصي ال ىح ءاعدلل مايقلا دنع ىرلا عضوم نم دعابتلا هيفو « ةرقبلا ةدوس أرقي ام رادقم نيترجلا دنع موقپ رع
 لاح فتصلا ركذي مو 2 ةبقعلا ةرج دنع مامةلاو ءاعدلا كرثو 7 ءاعدلا ىف نيديلا عفر ةيعورشم هو . هريغ یر

 ء اربدمو البقم راجلا ىلا ىشم ناك رع نبا نا » حیح دانساب ةبيش بأ نبا ىور دقه بوکرلاو ىثملا ف ىارلا
 « ةرو رض نم الإ بكر, ال ناک » هنأ رباج نعو

 ةضافإلا لبق قاحلاو « راجا یر دعب بيطلا تسيسسإب - ۳
 لضفأ ناكو - هاب حمس هنأ_مساقلا "نب نر "دبع ان دح نایفس ان دح هللا دبع نب لع اشو - ۸



 ۱۷۵-۱۷۵۱( ثيدحلا
۸۵ 

 س ذآ

وسر تط » لوقت اهنع هلا یضر ةشئاع تمم : لوقب  هنامز لهأ
 هل و « مرحأ نيح نیناه یدیب لا ل

 4 ادب ”تطسو . فوط نأ لبق لأ نوح

ثيدح هيف دروآ ( ةضافالا لبق قلحلاو راملا ىر كعب بيطلا باب ) هلو
 ید ب هلا لوسد تبيط د ةثئاع 

ا هتقباطمو ظ ثيدحلا « فوطی نأ لبق لحأ نيح هلو مرحأ نيح
 مل ةفلدرم نم ضافأ ام لَو هنأ ةبج نم ةمجرت

كار ريتا 1 تث دقو ¢ هتر اسم ةشئاع نکن
 دعب حقو هل امییطت نأ ىلع كلذ لدف 5 ةيقعلا ةرج یر نأ ىلا اي

ر ال ین هسأر قلح هَل هنالف ةضافإلا لبق قاحلا امأو « ىرلا
 ةج نم باأبلا ثیدح نم هذخأو « ىرلا نم عج

الا لاو « للحتلا دعب الإ عقي ال هناف بيطتلا
فاوطلاو قاحلاو ىرلا : ةثالث نم نيرمأب عقب لو

 قاح هنأ الولف « 

 بطلا زاجآ نمل ةجح ثدحلا اذه ىو . بيطتي ۸ یر نآ دعب
للحالا لور مارحالا تاروظحم نم هربغو

 » لوألا 

كلا مدقت دقو « اههريغو ربع ناو رع نع یورو « كلام هعنمو
لا باد ف قوتسم بابلا ثيدح ىلع مال

 بط

لا دارأ نيح ىأ « مرحأ نيح » هلوق : ( هنت ) : كانه قایسلا اذه ىلع تلحأو « مارحالا دنع
 هلوقو , مارحا

ماو  لالحإلا عقو امل ىأ « لحأ نيح,
رحإلا عوقو دعب بيطلا نآل كلذكناكا

 ةدارإ دنع بيطلاو « زوجي ال ما

 لعأ هللاو . بيطلا نم عونع مرحلا نآل زوجب ال لحلا

 عادولا فاوط بیس - 6
 2 رد ر 1 5 7 دو نم

بأ نع سواط نا نع نایفس ان دح د دسم شو - ۱۳۰۵
 صم | » لاق اهنع هللا ىضر ساب نا نع هي

 » لالا ن هنأ الإ « تيبلاب مثدهع أ نوکی نأ سانلا

 كلام "نب سنأ نأ ةدانق نع ثراحلا ن ورع نع بهو نبا انربخأ _جترفلا نب غّبصأ اشو - ۱۷۸۰

 بكر م « باب ةدقر ”دقر م « ءاشملاو برفلاو عملا يللا ىلص "یا نا د هدح هن ا یفر

ل يفر كالام ی ننآ نأ ةداقق نع دیعس نع للاخ نادي ثييللا هات . « هب فاطع» تیپلا ىلا
 نع هثادح هنع هل
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ىلع مد هکرتب مزلپ بجاو عادولا فاوط : ىووتلا لاق ( عادولا فاوط باب ) هلوق
 لو وهو ادنع حیحصلا 

 نال طسوالا » ۳ هتيأر ىذلاو نا هکرت CDE : رذنلا ناو دوادو كلام لاقو . ءابلعلا رك أ

 لوح ا نابلس نع اضيأ نايفس هارد دقو « ففخ د هلوق اذکو « هلي ىلا هب دارم او هلعاف مسي ملام ءانلا لع هيبأ

هظفل و عفرلاب هيف ح رصف سواط نع
رصني سالا ناک لاق سابع نبا نع 

 : ل هللا لوسد لاقف « هجو لك نوف 

 فابف- نع دوصنم نب ديعس نع هلق ىذلاو وه سم هجرخآ « تيبلاب هدهع رخآ نوکی یتح دحأ نرفنب ال

 ف عقي ام هنع نيب وارلا نم لك ةياور ىف عقو اذغ و 0 نيهجولا ىلع هب ثدح اسواط نأكف 1 امهقرف نيدائسالاب

 ىرابلا حق + ۳ ج۷« ل م



 حلا باتك- ۸1 000 ٠
 «مدقت اك فيفختلاب ضئاحلا قح ىف ریبعتلو هب دكؤملا مالل عادولا فاوط بوجو ىلع ليلد هيفو « رخآلا ةياور

 ىف هيف ثحبلا ىنأبسو « فاوطلا ةحمل طرش ةراهطلا نأ ىلع هب لدتسا و ‹ دكؤم مأ نم الإ نوکی ال فیفختلاو
 ىنأيو « ةداتق ثيدحتب حيرضتلا بهو نبا نع رخآ هجو نم باب دعي یت أس ( ةداتق نع ) هلوق . هدعب ىذلا بابلا

 حبات ىأ ( ثيللا هعبات ) هلق ٠ « هب فاطف تيبلا ىلا بكر مث » هرخآ ىف هلوق انه هنم دوصقملاو « كانه مالکلا
 قيرط نم قاربطلاو رازبلا هلصو دقو ؛ ةداتق ىلا ىرخأ قيرطب ةداتق نع ثيدحلا اذهل هتياور ىف ثراحلا نب وربع

 اذہ درفت هنأ ینارطلاو رازبلا ركذو « ديزب نبا وه ثيللا خيش دلاخو « ثيللا نع ثيللا بتاك اص نب هللا دبع

 ثيدحلا اذه ريغ سفأ نع داق نع ودي م لاله ىبأ نب ديعس نو لا ن ناب هرقل تلا نأ و دس شافوا

 تضافآ ام دعب الا تضاح اذ ساب -- ۵

 ىر ةشئاع نع هسيبأ نع مساقا نب نمح ا دبع نع "تللام ان ربخآ فسو ن هللا دبع اشم هم ۷

 ؟ یه انتسراحآ : لاقف ل هلا لوسرا لذ ترث ذف « ؛تضاح رج ئبنلا جوز CE و ابنع ا

 « ًاذإ الف : لاق « تضانأ دق اهنإ : اولاق

 سابع نا اوأس ةنيدلا له نا د ةمرك نع بری نع هاو ال ناما وأ اش - ۱۷۵۹ ۸

 : لاق « دز لوق عدنو كالوقب زیان ال + : اولاق «* رفت : م لاق « "تضاح مث تفاط سا نع امهنع هل م ىضر

 الاخ هاور « ةيفص ثيدح ترکذن مس أ اوأس نميف ناکسف ءاولأف ید اومدن . اولف ید مشق اذإ

 ةم ركع نع ةداتقو

 لاق امهنع شا "یضر سابع نا نع هيبأ نع سواط نا ا لح پیهو ان دح لسم اش تیم ۱۷۹۰

 « تضافأ اذإ رفت نأ شلاحلا صخر»
9 enna 2e A وه 7 A oa ۱ - نه صخر كَم ىنلا نإ : دعب لوقي هتعمس 2 رفغت ال اهمإ: لوقی رع نبا تممسو » لاق » 

 21 ضر ةشئاع نع دوسألا نع مها ربإ نع روصنم نع ةناوع وبأ نت دح نامشلا ربآ اتش بت ۱۷۹۴ ۰

 مو وار افصلا نيبو رتميلاب فاطف ی یبا مدن ۰ جلا الإ یرن الو وی لا عم انجرخ » تلاق اهن

 «ه 'تّضاخ دما همم نكي مل نم مهنم لحو ؛هباحصأو هناسن ني هعم ناكن م فاطف یا همم ناكو « لی

 ةركو رج عجرب تیام لك وفا لوسر ي: تلاق رفنلا ةليل ةبضح ةليل ناك الف . انجح نم.انگسانم انكَسنف

 یمن مایل یخ عم جراف : .لاق .ال : تاق ؟ انمدق يلایا تبیلاب نیفوطت تنک ام : لاق . یریغ

 تا دن تضاد ةرمعب ”تالهأف ميلا ىلا نجا دغ م تجر . .اذکو اذك ناکم هلدعومو « * رم

 الف : لاق“. لب : تلاق ؟ رحنلا موب ثفط تنك امأ « انتسبال كنإ ؛ لج یرفع : وب با لاقف ۸ يح



 ۸۷ ۱ ۱۷۹۲۵۱۷۵۷ ثيذحلا

 : تلق » ددسم لاقو . طب وهو ةدعصم انآ وأ « ةطبهنم انأو ةكم لهأ ىلع ادعم هئیقلف ..یرفنا ساب

 « ال » هلوف ىف روصنم نع "رج ةعباث . ال

 له بجو اذاو « طقسي وأ عادولا فاوط الد بحي له ىأ ( تضافآ ام دعب ةأرملا تضاح اذإ باب ) هلق

 : رذنلا نبا لاق «ةضافالا دعب ضيحت ةأرملا باب » ظفلب ضيحلا باك ىف ةجرتلا هذه ىنعم مدقت دقو ؟ال مأ مدي ربحي

 رع ناو باطخلا نب رمع نع انيورو . عادو فاوط تضافأ دق ىلا ضئاحلا ىلع سيل : راصمالاب ءاهقفلا ةماع لاق
 فاوط ابلع بحي اک ابلع هوبجوأ مهنأكو « عادولا فاوطل اضئاح تناك اذإ ماقماب اهورمأ مهنأ تباث نب ديذو

 ةأ ما تفاط د لاق رع نبا نع عفان ىلا حح دانساب مع نع دنسأ مث . اهنع طقسي مل هلبق تضاح ول ذا ةضافالا

 دقو : لاق « تيبلاب فوطتو ربطت ىتح سانلا رفني نأ دعب کم اهسدحب رع ماف ۰ تضاح مث رحنلا موي تيبلاب
 هتنمضت ام ىلا كلذب ريشي . ةثئاغ ثيدح توبثل هانفل اخ سع قبو « كلذ نع تباث' نب ديزو ريع نبا ع وجر تبث

 لبق ةأرملا عضافأ اذا : نولوقي ةباحصلا ناكد دم نب مساقلا قيرط نم ةبيش بأ نبا ىور دقو . بابلا اذه ثيداحأ

 یا نع كلذ ةياور ىلع رع قفاو دقو « تيبلاب اهدبع رخآ نوكي : لوقي ناك هناف رمع الإ ٠ تغرف دقف ضيحت نأ
 نع نمرلا دبع نب ديلولا قيرط نم .دواد ىبال ظفلا و- ىواحطلاو یاسنلاو دواد وأو دمحأ ىورف « هريغ 2

 : لاق ۰ ضيحت مش رحنلا موب تبيلاب فوطت ةأرملا نع هتلأسف ربع تيتأ » لاق ىقثلا سوأ نب هللا دبع نب ثداحلا
 « كلي هللا لوسر - ىنثدح اذكم دواد ىفأ ةياور فو -یاتفآ كلذك ثراحلا لاقف . تيبلاب اهدهع رخآ نكيل
 ی ( تضاح ) هلو ۰ ضئاحلا قح ىف ثراحلا ثيدح خسف ىلع ملس مآ تيدحيو ةشئاع ثيدحب ىواحطلا لدتساو

 ,لاذلا مب ةيادرلا هذه ىف اذك ( ركذف ) هلوق ٠ «رحنلا موي ةرايزلا باب » ىف مدقت اك رحنلا موي تضافأ نأ دعب
 ( انتسباحآ ) هلوق . كلذ هل تركذ ىلا یه ةشئاع نأ رخآ هجو نم روكذملا بابلا ىف مدقت دقو , لووجلل ءانبلا ىلع

 الو « ةضافإ فاوط تفاط ام انآ لب هنم اذظ ء هيف هجوتلا اندر ىذلا تقولا ىف ةكم نم هجوتلا نم انتعنام یا
 ربطت ىح مق نأ ىلا جاتحف « اهمارخ] ىلع ةيقاب یهو هعم هجوتلاب اهرمأي الو ء هجوتي و اهكرتي ال ناکہ نال كلذ لاق

 ةياود ىفو «ىلب » تلاق ىه ةيفص نأ بابلا رخآ ىف یا قيرطلا ىف ىنأيس ( اولاق ) هلوق . ىناثلا لحلا لحتو نفوطتو

 < ةيفص تضاخل ۰ رحنلا موي انضفاف انججح د رحنا موي ةرابزلا باب ىف تضم قلا ةشئاع نع ةباس ىفأ نع جرعألا

 رس هال لكشم اذهو ۰ ثيدحلا « ضئاح ابن هللا لوسر اي : تلقف هلهأ نم لجرلا ديري ام ابنم لزب ىنلا دادأف
 للحتلا لبق اپعاقو ديري فيكف لع ام ناک نإ و ؟ یه انتسباحآ لوقي فيكف ةضافالا فاوط تفاط اهنآ لع ناكنإ

 ايناب ناكف نمل نذأف ةضافالا فاوط ىف هؤاسن هنذأتسآ نأ دعب الإ اهنم كلذ هارآ ام رب هنأب هنع باو ؟ ىناثلا
 مفتساف ةضافالا فاوط نم اهعئم ىتح كلذ لبق اهل حقو نوكي نأ زوج ضئاح اهنإ هل لبق الف « تلح دق ان ىلع
 نم ضيحلا باتک ىف قبس دقو < ملعأ لاو كلذ نم شخ اب هزم لازف نوعم تفاط اهنأ ةعئاع هتيلعأف كلذ نع

 فالتخا .ةيقب ركذأسو « ىب : اولاق ؟ نكعم تفاط نكت ملأ « انسيحت اہلما د ل لاق هنأ ةشئاع نع ةرمع قب نط
 تضافأ اذإ ىأ ‹ ذئنيح انيلع سبح الف ىأ ( اذأ الف ) هلوق . ىلاعت هللا اش نا بابل رخآ ىف ةصقلا هذه ظافلأ

 .ىأ ( ةئيدملا لهأ نا ) هلوق ٠ دین نبا وه ( داح ) هوم ۰ هتلعف دق ابلع بحي ىذلا نال هجوتلا نم انل عنام الف
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 . «ةئيدملا لهأ نم اسان نأ » ظفلب بويأ نع نقلا باهولا دبع قيرط نم ىليعامبإلا هاور دقو املأ ضعي
 ناكف ).هق ۰ « رفنت ال لوقي تباث نبا ديز انتفت مل وأ انتيتفأ لاین ال : !لاقف » ,ؤقثلا داز ( رفنت مط لاق ) هلق
 ققثلا هقاسو « | رصنخم هركذ اذك « ةيفص تركذف ادںیغو ےلس مأ اولأسف  ىنمثلا ةياور ىف ( یاس مآ اولأس نميف
 ؟ كاذ ام : مس هللا لوسر لاقف « انتسبا كنإ ؟ تنأ ةبيخلا ىفأ : ةيفصل تلاق ةشثاع نأ مهتربخأف » لاق هما
 اک ثيدحلا اندجو اولاقف سابع نبا ىلا اوعجرف . اذا الف : لاق « تضافأ دق امن لبق « تضاح ةيفص : ةشئاع تلاق
 نب ىلعم قيرط نم قبلا اهاصوف دلاخ ةياور امأ ( ةمركع نع ةداتقو ) ءاذحلا ىنعي ( دلاخ هارد ) هو ٠ « هانتثدح
 تباث نب ديز لاقو « رفنتلف تضاح مث رحنلا موب تفاط اذا د ناق سابع نبا نع ةم ركع نع هنع مشه نع روصنم

 « تلق اک تلق ىذلا تدجو ینا : سابع نبا ىلا كلذ دعب ديز لسرأ مث . تبلاب فوطتو ربطت ىتح رفنت الو
 لاق ةمركع نع ةدانق نع ىاوتسنلا وه ماشه انثدح : لاق هدنسم ى ىملابطلا دراد وبأ اهاصوف ةداتق ةءاور امأو
 رخآ نوكي : ديز لاقف « رحنلا موب تيبلاب تفاط دقو تضاح اذا ةأرملا ف تباث نب ديزو سابع نبا فلتخا »
 ءاديز فلاخت تنأو سابع نأ اب كعباتن ال : راصنالا تلاقف « تءاش نإ رفنت : سابع نبا لاوو تییلاب اهدبع
 نأ قب هللا لوسد م أف تيبلاب تفط ام دعب تضح : تااقف - اهول أف ینہی  ملس مآ کتبحاص اولس : لاقف
 باتک ىف ةيورع ىلأ نب ديعس ءاورو « رفنت نأ هب ىنلا اهرمأف انتسبح ةشئاع اهل تلاقف ةيفص تصاحو « رفنآ
 هيف لاقو ؛ هوحن ةمركع نع ةداتق نع : لاق هنع ىلعألا دبع نع ىمطقلا یحم نب دجم قيرط ند هانیور ىذلا كسانلا
 موي تیبلاب تفاط ام دعب تضاح ىح تنب ةيفص نأ تثين أو » هيف لاقو « تباث نب ديز تفلاخ اذا كمباتت ال »

 هدنسم ىف قحح] هجرخأ اذكهو « رفتت نأ اهمآف مقلب ىنلل كلذ اورکذف  انتسدح كل ةيبخلا : ةشئاع ام تلاقف رحفلا
 ةظوفحا یه هذه ةداتق قيرط : ( هنن ) ٠ ءاضيأ ملس مأ نأش نم كلذ ناكو » هرخآ ىف و دمعس نع ةدبع نع

 ىواحطلا هجرخأ لس ما ةصق ىف أرصتخم سنآ نع ةداتق نع ةب ورع ىلأ نب دعس .زع ها ورف ماوعلا نب دابع ذش دقو
 دما هللف « هنم دارا رپظ امل قرطلا هذه جيرخت الولو « ادج ةمركع ثيدح ىراخبلا رصتنخا دم و . ىهتنا هقيرط نه

 یاسنلاو لسم هجرخأ « ةمركمل اعباتم سابع نبا نع سراط ةسصقلا هذه ىور دقو . لضفتو هب منآ ام ىلع
 ودصت نأ یتفت : تباث نب ديز هل لاق ذا سابع نبا عم تشک د سواط نع ملم نب نسحلا قيرط نم ليعامسالاو

 ؟ لب ىناا اهرمأ له ةيراصنالا ةنالف لف ال امأ : سابع نبا لافف ؟ تيبلاب اهدبع رخآ نوكي نأ لبق ضئئاحلا
 تباث نب دي هل لاقت سابع نبا دنع تنك» ىنانلاو « لسم ظفل « تقدص دق الإ كارأ ام : لاقف هيلا عجرف لاق
 نأ لوق دعب لیعاتالل و « ىنتثدح اک ثيدحلا : لاقف كحضي ومو عجر مث ۰ الأسف » هيف لاقو « ىتفت ىذلا تنأ
 نبا نع هدائسا ىف هاذو . لسم قایس وحن قابلاو « ةئالف لسف : لاق . كلذب تفت الف : لاق . من : لاق » حلا یذلا

 له ابحاوصو ملس مأ لس سابع نبا لاقق » هيف داذو هوحن سابع نباو ديز نع دلاخ نب ةمركع لاتو : لاق خرج
 ةيضاملا ةمركع ةباورب فرع دقو « كلذب ملل هللا لوسر انرمأ دق : نلقف ۰ ناف ؟ كلذ اِ هللا لوسد نهمآ
 بيهوو ؛ يهاربإ نأ وه ( سم انثدح ) هلوق . نهتيمست ىلع فقأ ملف ابحاوص امأو « لس مأ یھ ةيرامنالا نأ
 يحب ةياور ىف عقوو « هلعاف مسي مل امل ءانبلا ىلع ءارلا مضب ( صخر ) هلوق هللا ديع وه سراط ناو دلا نبأ وه

 سواط وه كلذ لئاقلا ( رع نبا تح و لاق ) هژوق « ي هلا لوسر صخر » ىناسنلا دنع بيهو نع ناسح نبأ



e۸۹ ۱۷۵۹ - ۱۷۵۵ كثيدملا 

 نیا توم لبق ناک كلذ نأ ىتأيس ( دعب لوقي هتم“ مث ) هلو . ةروكذملا هتياور ىف ىناسنلا هنیب « روکذلا دانسالاب
 هحمصو ىذمرتلاو فاسنلا هجرخأ ام اذكو « ةباحصلا ليسارم نم اذه ( نمل صخر لب ىنلا نأ ) هلوق . ماعب رع

 ضیا الإ « تيبلاب هدپع رخآ نکبلف جح نم د لاق رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع قيرط نم کام لاو

 نب مهار قيرط نم ىناسنلا دنعف « كاذ حضونسو ړل ىنلا نم هعمسي ملرمع نبا ناف كرم هللا لوسر نحل صخر

 . تيبلاب اهدبع رخآ نوکی ىتح رفنت ال ض احلا نع نيتنس نم ابيرق لوقو ناك هنأ رع نا نع سواط نع ةرسيم

 نع لثسی رع نبا عم“ هنأ سواط نع ىرهزلا نع ليقع قيرط نم یواحطلاو هلو . ءاسنلل صخر هنا : دعب لاق مث
 كلذو نمل ةصخر آلي هللا لوسر نع ركذت تناك ةشئاع نإ : لاقف رحنلا موب نضفأ دقو رفالا لبق نضح اذا ءاسنلا

 ضئ احلا ىلع مقي ناك رم نبا نأ ةبيش ىبأ نبا یورو . ماعب رع نیا توم لبق ىواحطلا ةياور فو . ماعب هثوم لبق
 مث الوأ ةصخرلا عمسي لو عادولاب مالا عمس رمع نبا نأك: ىعفاشلا لاق ۰ عادولا فاوط فوطت ىتح مايأ ةعبس

 وه ( روصنم نع ) هلو . ضیا رخاوأ ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا نم ءىش مدقت دقو « اب لمعف ةصخرلا هتفلب

 ولعت امف ةثئاع ثيدح ىلع مالكلا قبس دقو ۰ اضيأ ىعخت وهو هلاخ وه دوسألاو ىمخنلا وه مهاربإو « رمتعلا نبا

 . ةرمعلا باوبأ ىف اميترمع ثيدح ىلع مالکلا ىتأيو « فاوطلا الا كسانملا ضئاحلا یضقت باب » ف ضئاحلا فاوطب

 دارملاو « ءايصحلا ةليلل نايب فطع « رفنلا ةليل د هدعب هلوقو « ءابصحلا ةليل  ىلمتسملا ةباور ىف ( ةبصحلا ةليل ) هلو
 ةليل الإ موی قبست ةليل لك لاق نم ىلع بقعت هيفو « ةفرع ةليلب ةبدش یهف اهلبق ىنم نم رفنلا مدقتي ىلا ةليللا كلتب

 ؟ كم انمدق یابل تیبلاب نفوطت بنکام) هيف هلق . كلذ ىف رفنلا ةليل اهتكراش دقف « اهقبسي ابموي ناف ةفرع

 . فوطأ تنكام دارملا نأ ىلع ةلوحم یهو « لب تلق » لمتسلا نع رذ بأ ةياور فو ۰ رثكالل اذک ( ال تلق

 داز « رفنلا ةليل ناك اهضيح نأ بصحا نم جالدإلا باوبأ ىف ىنأيسو ٠ ىنم مايأ ىف ىأ ( ةيفص تضاحو ) هلق

 « یرقع : لاقف « ةئيزح ةييشك اهئابخ باب ىلع ةيفص اذإ رضني نأ يب ىنلا دارآ ال » لسم دنع مهاربإ نع املا

 « ىنم نم رفنلا تقو نم برقلاب نراك هلهأ نم لجرلا ديرب ام اهنم دارأ ىذلا تقولا نأب شی اذهو « ثيدحلا

 ینلا تقولا نوکی نأ لاتحال مزالب كلذ سيلو ٠ ليحرلا تقو ناك كلذ نأ همیف ام ىلع ءانب مهضعب هلكشتساو

 مل تقولا دا ولو لب ؛ ليصرلا تقو وه ىنذلا اهئابخ باب ىلع هيف اهآر ىذلا تقولا ىلع اقباس دارأ ام ام دارآ

 ىف نیونت +فب رصقلابو نوکسلا مث امہف حتفلاب ( قلح یرقع ) هلوق ۰ ةروكذملا ةدارالا نم اعنام كلذ نكي
 كلذ وحن اعرو ايق لاقي اک. قلحلاو رقعلاب ءاعدلا هانعم نال « ديبع وب أ هبوصو نيونتلا ةغللا ف ذو<و « ةياورلا
 ارقاع اباعج ليقو اهحرج ىأ هللا اهرقع یرقع ینعم مث « ءاعد ال تعن وه لوالا لعو ؛ ام ىعدي ىلا رداصلا نم

 اپموق قلح وأ ٠ افلح ىف عجو اهباصأ وأ « ةأرملا ةنيذ وهو اهرعش قلح قلح ىنعمو . ابموق رقع ليقو « دلت ال

 برعلا عسا مث « نيتملكلا نيتاه لصأ اذپف ؛« ضئاحلل دوهلا اهوقت ةلک اهنأ ىطرقلا کحو . مهكلهأ ىأ اهمؤشب
 لب هلوق نيب ناتش : هريغدئطرقلا لاق ۰ كلذ وحنو هادب تبرتو هللا هلتاق اولاق اي امهتقيقح ةدادإ ريغب اهلوق ىف
 اهل لملا نم هب ر ثي ال « مدآ تانب ىلع هللا هبتك ءىش اذه د جحلا ىف هعم تضاح امل ةشئاعل هلوق نيبو ةيفصل اذه

 فالتخاب مالكلا فلتخا نكل , هدنع ةيفص ردق عاضتا ىلع ليلد هيف سيلو : تلق . ةيفص فالخب ابلع ونحلاو

 نم لجرلا ديري ام اهنم دارأ ةيفصو « كلذب اهالسف كسنلا نم اجاق ام ىلع انسأ ىكيت یهو الع لخد ةشتامف « ماقما



 جحا باتک ۰ ۵0۹۰

 ةياورلا ىف هلوقل نايب وه ( یرفنا سأب الف ) هلوق . ةلاحلا كلت ىف هب امطاع ام امهنم الك بسانف عئاملا تابأف هلهأ

 ةياور قو « ىجرخا لاق » ةرمع ةاور قو ءاوجرخأ لاق » ةلس ىبأ اور قو <« اذا الف » بابا لوأ ةيضاملا

 ةبج ىلا ىنم نم ليحرلا اهلك اهب دارملاو « ةبراقتم اهناعمو « رفنتلف » ىزاغملا ىف ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا
 عادولا فاوط نأو ‹ فاوطلا ةحصل طرش ةرابطلا نأو « نكر ةضافإلا فاوط نأ بابلا ثيداحأ فو . ةنيدلا

 فطت م نم ضرحت نم لجال لسحرلا رخ ۇي نأ همزلب جاحلا ريمأ نأ ىلع هب لدتسا و ظ كلذ مدقت دقو بجاو

 . ةشلاع دقع ىلع سانلاب سبتحا اک ةيفصل امارك] ليحرلا ريخأت قلتي هتدارإ نوكت نأ لامتحاب بقعتو « ةضافالل

 ناريمأ » اعوفرم ةريره ىبأ قيرط نم هدئاوف ىف قببلا هجرخأو رباج ثيدح نم رازبلا هجرخآ ىذلا ثردحلا امأو

 موق عم ستعن وأ جحن ةأرملاو « املأ نذأي وأ نفدت ىح فرصني نأ هل سيلف ةزانج عت نم : نيريمأب اسيلو
 « احيمص ناك نإ بوجولا ىلع هيف ةلالد الف « مل نذأت وأ ربطت ىتح اوفرصنپ نأ مل سيلف نكرلا فاوط لبق ضیحتف

 شك أ ءاضقن ا ىلا امل سبح نأ لاجلا مزا هنأ « أطوملا » ىف كلام ركذ دقو . ادیدش افعض امم لك دانسا ىف ناف

 نأب ضايع باجأو , قيرطلا عطقك داسفلل اضيرعت امف نأب زاوملا نبا هلكشتساو . ءاسفنلا ىلع اذكو « ضمحلا ةدم

 نع ریرج هعباتو . ال تلق : ددسم لاتو ) هلوق . مرح ةأرملا عم نوکی نأ هلع نأ اک قيرطلا نمآ عم كلذ لع

 هدنسم ىف كلذك اهانیورف ددسم ةياور امأف « هريغل تبثو رذ ىبأ ةياور ىف عقب مل قيلعتلا اذه ( ال هلوق ىف روصنم

 ؟ انمدق ىلايل تفط تنک ام » هيف لاقو هنتمو هدنسب ثيدحلا ركذف « ةناوع وبأ انئدح » لاق هنع ةفيلخ ىبأ ةياور

 هيف لاقو هنع ةبيش ىلأ نب ناثع نع « نارقلاو عتمتلا باب » ف فنصملا اهلصوف زيرج ةباور امأو «ال : تلق

 عضوم لب هدنع عقو ثيح لمتسلا ةياور ىف عقو ام ةحص ديؤي اذهو « ال : تلق ؟ ةكم انمدق ىلابل تفط تنک ام »

 هېجوت مدقت و « مدقت اک ال

 طب رفتلا موي رسما للص نم بيس - ۱67
 ۳ ززا دبع نع ئر ویا نایفم اف زین وان ناجل انثدح ۳۹ ن دم اشو - ۳

 : لاق ؟ة ورتل مو هال ر نأ اسر لا نع "هتلقع ءیشب ینربخآ : كالام "نب سنآ *تلأس » لاق میفژ

 « َةوارَمأ لعفب اكس لا « حل : لاق ؟ رفنلا موب رصملا لص أف : تلق . وع

 هن د> ةداتق نأ ثراحلا نب ورع ىتريخأ لاق بهو نا ان بلاط نب لاعتملا دبع او - ۷۵

 درو ءاشملاو ب رغلاو ”سمعلاو "ربط لص » هنأ افك یبا 7 هل دح هنع هللا يضر كلام نب سنا نع

 « هب فاطف تیبا ىلا بكر "مث « صحم ةدَقَر

 ىداولا نم حطبنا ام یهو , ىنمو ةكم نيب ىلا ءاحطبلا ىأ ( حطب الاب رفنلا موي رصعلا لص نم باب ) هلوق

 ثيدح ىلع مالکسلا مدقت دفو . ةريقملا ىلا نيليجلا نيب ام اهثدحو < سرعملاو بصح ا امل لاقي یتا یهو . عسناو

 ىاثلا سفأ ثيدح قايس ىفو . انه هب مجرت امل قباطم وهو « ةيورتلا موي ربظلا ىلصي نی باب » ف لوألا سنآ
 بفاوط ىأ هب فاطف تيبلا ىلا بكر مث « دقرو ءاشعلاو برغملا كلذ عم بصخلا وهو حطبالاب ىلص هنأب رعشي ام



 ۵۹۱ ۱۷۹۲ = ۱۷۱۵ ثيدحلا

 للصف بصح ا لزنف رفنف ىر هلال لاوزلا دعب الإ مرب مل مقلب هنأ فاني الف « رظلا لص هنا » هيف هلوق امأو « عادولا

 هب ربظلا
 بكمحلا بیساپ - ۷ ۱

 ناك اننا » تلاف اهنع اَ يضر ةشااع نع هيبأ نع 3 اده نع ناقد ادد مين ن وأ اشو - ۱۷۹۰

 حلطبألاب نی « هجورط حما نوكيا 5 (ىنلا ”هل زيي لزم

 5257 هللا ىضر س اب نب ن | نع هاطت نع و رع لاق نایفس انن دح هللا دبع نب * ء اشو - ۷۰

 الج ا ةلوسر لز لزم یه امنإ « ءىثشب ٌبيصحُتلا سبل »
 فالتخالا رذنلا نا لقن دقو ؟ هب لوزنلا کح ام ىأ «دحم د نذوب ةدحوم مث نيتلممعب ( بصحا باب ) هلوق

 نبا وه ( ماشه نع ) هلوق . ىروثلا وه ( نايفس انثدح ) هلوق . كسانلا نم سيل هنأ ىلع قافتالا عم هءابحتسا ىف

 ةياور ىف ( الزنم ناك ام ) هلوق . ماشه انثدح نايفس نع نوراه نب دیزب قیرط نم ىلمعامسالا ةياور فو « ةورع

 لبسأ ىأ ( ممسأ ) هلوق . ثيدحلا هلزأ اأ ةنسب سيل حطبالا لوزن » ماشه نع ريم نب هللا دبع قيرط نم سم

 . ةنيدملا ىلا معجأب مهليحرو رحسلا ىف مپمایقو میتدیم نوکیو « لدتعملاو ءىطبلا كاذ ىف یوتسیل ةنيدملا ىلا هبجونل

 حمسأ ناک » ةروكذملا لس ةياور فو « ةدحوملا فذحم «مطبالا ىنعت د , ییمشکلا ةياور ىف ( مطبالاب ىم ) هلو

 کا ءاطعو ؛ زانید نبا وه ( ورمع لاق) ةنييع نبا وه (نایفس انئثدح) هلو . « ج رخ اذا هجورحم

 ۰ ورع نع انه هسلد هنأ ىنعي ىنعي « رائيد نب ورمع نع حلاص نب نسحلا نم ناس هم ثودحلا اذه : ىنطةراذلا لاق

 نأ قيرط نم لیعاالا هجرخأ كلذكو <« ورع انئدح » لاق نايفس نع هدنسم ىف هجرخآ یدیملا نأب بقعت و

 نبا هلاق هلعف مزلی ىذلا كسانلا أ نم ىأ ( ءیشب بیصحتلا سيل ) هلق . هسيلدت ةمهت تفتناف نايفس نع ةمثيخ

 اهلزن ام هللاو : و ا اسطر ةكيلم ىفأ نبا قيرط نم دمحأ ىور دقو « رذنملا
 هللا لوسر ىنمأي مل» لاق عفار ىبأ نع راسي نب ناملس قيرط نم امهريغو دواد وبأو لسم یورو « لجأ نم الإ

 ناك ب ىنلا هلن 0 ه١ « لزنف ءا هتبق تبرضف تئج نكلو ىنم نم ج رخ نيح حطب الا لز'أ نأ مدل

 هللا ديبع نع قازرلا دبع قيرط نم سم ها ور اک هدعب ءافلخلا هلعف دقو , كلذ ىلع هرب رقتل هل اءابنا ابحتسم هب لوزا

 ىذلا بابلا ف فنصنلل ىتأ سو « حطبالا نولزني رمعو ركب وبأو هِي ىنلا ناک لاق رمع نبا نع عفان نع رع نبا
 عفان لاق «ةنس بيصحتلا ىري ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع ىرخأ قيزط نمو « ركب ىبأ ركذ هيف سيل نکل ؛ هیاب

 نم سيل هنأ دارأ سابع ناو ةشئاعك ةنس هنأ فن نم نأ لصاح اف « هدعب ءافلخلاو إب هثا لوسر بصح دقو ٠

 « كلذ مازلالا ال متلي هلامفأب ىسأتلا مومع ىف هلوخد دارآ ربع نباك هتبثأ نمو ۰ ءىش هكرتب مزلي الف كسانملا

 هوحن قأيو « سنآ تیدح هيلع لد اک ليللا ضعب هب تيبيو ءاشعلاو برفلاو رصعلاو بنا هب لصي نأ بحتسيو
 هيلي ىذلا بالا ف رمع نبأ ثيدح نم

 کم لخدن نأ لبق ىوط یذب )مت ۱1۸
 کن جد اذإ ةفيلخلا یذب ىلا ۽ ادیطملاب لوزتلاو



 جا باتک- ۵ ۲
 ١  01ور و مک ص ص و هی < ۳

 رع نبا نا » مفا نع ةبقع نب ىموم انثدح ةرمض وبأ انثدح رذنلل نب بهار شم — ۷

 کم مدق اذإ ناکو . ةكم لعاب یتلا بلا نم لب مش « نیا نیب یر ىذب تيب ناک ابن ڈا -وضر

 : میس فوطب مل 4 ًادييف دوسألا یک كلا یی لغدب "م « دجسلا باب دنع الإ قان خب" ریتم وأ (جاح

falas5 < 0 : 9 5 عاما 2 مو م  

صلا نيب "فوطعیف هرم ىلا مجرب نا لبق قلطني من« نيَتدجَس لصيف فرصنُي م . ایم اعبرأو : امس ال
 ا

 اب يني قل بلا ناک یا ةفيلخلا ىذب ىلا ماحطبلاب خانأ قرمعلا وأ حلا نع دص اذإ ناكو . ةورلاو

 هلا نع هللا ديبع لش : لاق ثراملا نب لا انن دح باهولا دبع “نب هللا دبع اش - ۱۷۰۸

 رع ناو "رعو هيج هللا لوسر اهب لزب » لاق مفان نغ هللا ديب ان دخ
42 ۳ 5 2000 

 : لاق هبسيحأ - ”رصملاو بلا - محلا ىنعي - اهب ىلصي ناك امهنع هللا ىضر مع نبا نإ » عفان نعو

 « لكي یبلا نع كلذ ”كذيو « مج مو « ماشملا ىف ةع ال : داخ لاف - برغلاو

 لخدي نأ لبق ىأ ( ةفيلحلا ىذب یتا ءاحطبلاب لوزنلاو  هکم لدی نأ لبق ىوط ىذب لوزنلا باب ) هر

 ىذب ) هلوق . بابلا ثيدح ىف حرص ةفياحلا يذ ءاحطبب لوزألاو < جحلا لئاوأ ىف ةكم ىلا لوخدنا ناکم ىلع

 . نيتينثلا نيب ىل ىأ (نیتینتلا نيب ) هلوق ٠ امهفذح امهريغلو ماللاو فلالا تابئا ىسخرسلاو لمتسال اذك ( ىرطلا

ان بکر حبصأ مث ىوط ىذب تاب اذإ ىأ ( دجسملا باب دنع ال هتقان خنب ل) هلق
 ٠ دجسملا بابي الإ اهخني لف هنق

 2 ةنيدلا وحن اهجوتم عجر ىأ ( ردص اذا نکو ) هلو ۲ نيتمكر ىنبمشكلا ةياور فو ( نيتدجب لصيف ) هلق

 هللا لوسر ابي لز ) هلو ۰ ىرمعلا باطخلا نب ربع نب مصاع نب صفح نب رمع نبا ىنعي ( هللا ديبع لتس) هلق

 عفان نوكي نأ لمتحيو « لوصوم ربع نبا نعو مطقنم ربع نعو لسرم آي ىذلا نع وه ( رمع نباو رمعو كلَ

 ٠ هلبق ىذلا بابل ىف ابتمدق ىلا قازرلا دبع ةياور هيلع لديو الوصوم عسجلا نوکیف رم نبأ نم كلذ عم

لو هلبق ىذلا دانسالا ىلع فوطعم وه ( عفان نعو ) هلق
 ةدعسم نب ديمح قرط نم قببلا هاور دقو 2 قلعع سي

 ۰ هلبق ینلا فطعلا ديؤم وهو دانسإلا لصأ یوار ثراحلا نا وه ( دلاخ لاق ) هلق ۰ .احطبلا اهئاسأ نم

 اهريغ الو برغملا ,ف كش ريغب ةنييعنب ناءفس هارد دقو « برغملا ركذ ىف كش هنأ ديري ( ءاشعلا ف كأ ال) هلق

صي ناك رمع نا نا » عفان نع اعيمج رمع نب هللا ديبع نعو « بونآ نع
 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو ربظلا حطب الاب ىل

للا دبع نب ركب نع ديمح نع ةيلس نب دامح قيرط نم دراد ىنأ دنغ وهو « ليعامسالا هجرخأ « ةع عجب مث
 قزملا ه

 ةكم نم عج اذإ ىوَط ىذب لر نم اپ - 8

 ۰ام و ہک اط 2 1 2 8 و۷
: 

ع ”هللا ىضر رع نبا نع عفان نع بويأ نع داوح ان دح يسع نب دمحم لاقو ۱۷۵
 اذإ ناک یا » امهن



 ۳ ۱ ۱۷۹۹-۱۷۷۰ تیدحا
 ا

 کذب ناكو ٠ بصب یتح اهب تابو یوم ىذب "رم رفت اذإو « لخد ّحبصأ اذإ ىتح « ی ىذب تاب لقا
 « كلذ لمفي ناك هلي "وبلا نآ

 حبملا ىلا اب تيبملاو ىوط یذب لوزألا لع مالكلا مدقت ( 5م نم عجر اذا ىوط ىذب لذا نم باب ) هلق

 لفغو  ةکم نم عجارلل اضيأ اب تيبملا ةيعورشم ةمجرللا ذهب دوصقملاو « جا لئاوأ ىف ةكم لخدي نأ دار نا

 تييملا عَ امو  هئم طلغ وهو ‹ بصح ا وه ىوط اذ لع بصح اب تيبملاب دحتم تلبلا اذه نأ نظف یدرادلا

 ىذلا اذبف « تيبيو اهب لزئيف ىوط ىذ ىلا لصي نأ ىلا ارئاس ح.بصيف ىنم نم رفنلا موي ىلت ىتلا ةليللا ف بصح اب

 ( داع ) انثدح . ىرصبلا حل وخأ عابطلا نبا وه ( یسیع نب دم لاقد ) هلوق ٠ بابلا ثيدح قايس هيلع لدي
خوش ىف ةبلس نب داح رکذب لف دیز نبا د ىزملا مزجو < ةيلس نبا هنأي لیعاعالا مزج اذه داح ىف فلتخا

 دم 

 قیرط نم معن وأو ليعامسالا جرخأ دقو . ةلوصوم یسیعن دم ةياور ىل عقت لو , ديز نب دامح ركذو ىسيع نبأ

 لوخدل لاستغالا باب » ىف مدقت فرطلا اذهو ؛ ةجرتلا دوصقم هيف سيلو ثددحلا نم افرط بوبأ نع ديز نب داح

 داح نع نابأ نب دم نع نایفس نب نسحلا نع انه ليعامسالا هجرخأو « بوبآ نع ةيلع نب ليعامسإ قيرط نم « کم

 اذه یسیع نب دمع نع قيلعتلا ىف اداح نأ لاق أم ةمص ىل حضتی لف ۰ ةج رتلا دوصةم ركذي ملو 5 بوبآ نع ةيلس نا

 رخآو عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف اذه ىسيع نب دمحم سيلو . ملعأ هللاو ديز نبا هنأ رهاظلا لب « ةبلس نبا وه
 قيمشكلا ةياور ىف ( یوط ىذب سس رفن اذاو ) هل . ىلاعت هللا ءاش نا هيف لوقلا طسب یاس بدالا باتكىف

 هنم ذخؤي امو : تلق . جحلا كسانم نم اضيأ اذه سلو : لاطب نبا لاق « للا ىوط ىذ نم ص رفت اذاو »

 ةمكح نع هلاعفأ نم ءىش ولخ ال ذا ۰ اف هب یسأتیل ألي لوزن نکامآ

 ةيلهاجلا قاوسأ ىف عيبلاو مسراا مايأ ةراجتلا يسب - ۰

 امهنع هلا یضر سابع "نا لاق راني "نب ورع لاق جرج "نا انريخأ ميلا نب نانع اش - ۷۰
 DT 5 ۳ روس #۲ 0

 ۱۹۸ ] تلزن ىتح كاذاوهرک مهنأك مالسالا ماج املف « ةياهاجلا ىف سانلا رحتم ظاكسعو زاحلا وذ ناك»

E03 5 . اد و انا و 1  

 « جلا مساوت ىف ( گیر ني الضف اوغتبت نأ حانج کیلع سبل ) : [ ةرقبلا

 [ 10۱۹۰۲۰۹۸ ۰۲۰۵۰ : ىف هفارطآ - ۱۷۷۰ ثيدحلا ]

 واولا نوكسد ملا حتفب مسوملاو « كلذ زا وج ىأ ( ةيلهاجلا قاوسأ ىف عيبلاو مسولا مايأ ةراجتلا باب ) هلق

 ثودح ىف ركذو « ةمالعلا یهو ةمسلا نم قتشم سانلا هيلا عمتجي للعم هلال كلذب یمس یرهزالا لاق ةلمہملا رسكو

 ةياود ىف ( دانید نب ورع لاق ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ امهرکذنس نينئا كرتو نينثا ةيلهاجلا قاوسأ نم بابلا

 اذه ( سابع نبا نع ) هلق . رانید نب ورمع ىنريخأ جرج نبا نع سفوي نب یسیع نع هدنسم ىف هيوهار نب قع)

 نع خرج نبأ نع ةدئاز ىلأ نب يحب نع ةبيش ىلأ نب ناثع نع ىعينملا نع لیعاعمالا دنع عقوو ۰ ظوفحا وه
 لخد هنأكهتاور ضعب نم مو وهو : تلق . حص هيلعو ىباتكى اذک : لیعاعالا لاق « ريبزلا نا نع ورمع

 رضخآ رهو هنع ديزي ىلأ نب هللا ديبع نع جیرج نباو ةنييع نبا دنع ريبزلا نبا ثيدح ناف « ثيدح ىف ثيدح هيلع

 یرابا عف * ۳ ج بوس م



fجلا باک - ۰ ۰ .  
 هاور كلذكو ۰ كلذ ىف هيلع فلتخم مل مث سابع نبا نع ورمع نع ةنييع نبا هاور دقو « سابع نبا قایس نم
 وهو ىاذ هرخآ فو مجلا فیفختر ملا حتفب ( ذاجلا وذ ناكر هلو ٠ ةدئاز ىبأ نا نع رخآ هجو نم ىليعامسالا

 قايس اک ورمع نع ةئييع نبا داز « ةلاشم ءاظ هرخآ فو فاكلا فيفختو ةلمهملا ضب ظاكعو ؛ ةقيقحلا دض ظفلب
 ىف سانلا رجتم ) هلق ٠ نونلا ديدشتو ميجا یکم ما مه نو غروب ةرخلا ید لو عربا ام ۷
 قيرط نم. یپک افلا ركذف ذاجلا وذ امأف « ةيلهاجلا ىف اقاوسأ » ةنيبع نبا ةياور فو مهتراجت ناكم ىأ ( ةيلهاجلا
 نم خسرف ىلع ليذحل ناك هنأ ىلكلا نب ماشه قيرط نم قدزالا دنعو « اهناج ىلا ةفرع ةيحانب تناك اهنأ حس نبا

 رومی ال اوناك مهنأ دهاجم ن رع ىربطلا هاور امل, ءىشب سیل و ین ناك هنأ ینامرکلا حرش ف عقوو ‹ ةفرع

 انآ قحس] نبا نمف ظاكع امأو . كلذ فالخ کاملا جيرخت نع یاس نكل « ىنم الو ةفرعب ةيلهاجلا ىف نوعاتبي الو

 نرق ءارو تناك اهنأ ىلكلا نبا نعو « فاق اهدعب ةائثملاو ءافلا ضب قتفلا هل لاقي دلب ىلا فئاطلاو ةلخن نيب امف

 لبج ىلا نارهظلا رم تناك اهنأ قحإ نبا نعف ةنجب امأو . فيقثو سيقل تناكو « ءاعنص قيرط ىلع ةلحرم لزانملا

 قاوسأ نم ركذو « ةنانكل تناكو ءاضيبلا بر غ اهنم ديرب ىلع كم لفسأب تناكى لكلا نبا نعو « رغصالا هل لاقي

 قونق وحن قراب رايد ىف تناكو « ةمجعم فلآلا دعبو ةدحوملا فيضختو ةلمهملا مضي ةشابح اضيأ ةيلهاجلا ىف برملا
 مل اإل و لاق ۰ لحارم تس ىلع نيلإ ةهج ىلا ةكم نم ةروصقم نون فلالا دعب و ةفيفخلا نونا مضي و فاقلا حتفب
 لو : یہک افلا لاق « بجر رهش ىف ماقت تناك ام'لو « جملا مس اوم نم نكت مل اهنال ثيدحلا ىف قوسلا هذه رکذب
 نيرشعو عسآ ةنس جداولا نمز ىف ظاكع ۱ ناك نأ ىلا مالسالا ىف ةماق قاوسالا هذه لذت

 دنسآ مث . ةئامو نيعستو عبس ةنس ىف ىسابعلا ىموم نب یسبع نب دواد نمز ىف ةشابح قوس اهنم كرت ام رخآو ةئامو

 « ةبج لك نم اهب نوفاوتي اوناک مبناف ظاكع قوس الإ هدلب قوس رضحي امن] ناک فيربث لک نأ یلکلا نبا نع

 ةفئاط ىف لب ىنلا قلطنا » سابع نا ثيدح اهنم ىرخأ ثيداحأ ىف اهركذ عقو دقو . قاوسالا كلت منع تناكف

 ريبزلا یورو . ريسفتلا ىف یت ارو ةالصلا ىف ىضم دقو « نجلا ةصق ىف ثيدحلا « ظاكع قوس ىلا نيدماع هب ام نم

 نورشع یضع. نأ ىلا ةدعقلا ىذ لاله حبص ماقت تناك اهنأ مازح نب مكح قيرط نم « بسنلا باتک» ىف راكب نبا
 نوهجوتي مث « مايأ ةينام زاجلا ىذ قوس موقب مث « ةجحلا ىذ لاله ىلا مايأ ةرشع ةنجم قوس ماقپ مث : لاق « اموي

 ةنجم مسولأ ىف مهذانم ىف سانلا عبتي نينس رشع ثبل مللي ی لا نا » رباج نع ريبزلا ىفأ ثيدح یو . جحلل ىنم ىلا

 ىف ( كلذ اوهرك) هلوق ٠ نیلسلا ىأ ( مهنأك) هلوق ٠ د ا ا « هبد تالاسر غلبي ظاكعو

 جرخأو ؛ ةدابعلا ريغب كسنلا مايأ ىف لاغتشالل مثالا ىف عوقولا نم اوشخ ىأ « اومأت مهتأكف » ةنيبع نبا ةياور

 نوعيابتي اوناک جا لوأ ىف سانلا نا » سابع نبا نع ريمع نب ديبع نع ءاطع قيرط نم « كردتسملا » ىف ماحلا
 اوغتبت نأ مكيلع حانج ال إل ىلاعت هللا لزنأف « مرح مهو عببلا اوفا جحلا مساومو زاجنا ىذ قوسو ةفرعو ین

 نب قحسإو دواد ىبنالو « فحصملا ىف اهأرقي ناك هنأ ريمع نا جملا ممأوم ىف ( مكبر نم الضف

 أرقو « تافرع نم اوضافأ اذا ةراجتلاب اومأف . ینع نورجتي ال اوناک » سابع نبا نع دهاجم قيرط نم هيوهار

 : نولوقي مسوملا مايأ ىف ةراجتلاو عيبا نومنمي اوناك» ظفلب هجولا اذه نم هدنسم ىف قس) هجرخأو « ةبآلا هذه

 ةراجتلا مهجح ىف اواخدي نأ نوهركي اوناک» سابع نبا نعا دهاجم نع رخآ هجو نم هلو «تلزأف ٠ ركذ مايأ ابنإ
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یس (غا تلون تح هلوق . « تلز' ىتح
 . ام وز بیس ین رعآ لوق ربع نا نع ةرقبلا يسفت ف

 ف) هلوق

هتنا اریسفت هرکذ یوارلا مالک وه : یامرکلا لاق ( جحلا مماوم
 ةنييع نبأ ثيدح رخآ ىف فاصملا هداز ام هنافو . ى

ابع نبا اهأ ة» عوببلا ف
هدنسم ىف رمع نا هاورو « س

رخآ ین لاتر ةئيمع نا نع 
سابع نبأ ناك كلذكو , ه

 

ع حس دانساب یربطلا یورو ۾ اهأرقي
أ ةمركع نع بونا ن

قلا نم اذه ىلع ىبف 5 كلذكاهأر تر ناك هن
 ةذاشلا ةءار

 ذاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو , ديسفتلا كح ةعالا دنع ابكحو
 « جملا ىلع اسایق فکتمیل ءارشلاو عیبل

ةداما مهني مال
دز "ارگ كلام نعو . ویا لوق وهو « 

و « هيفكي نم دحي ملاذإ لک ةجاحلا لع 
 اذك

ا و دهاجم و ءاطع همرک
 فالحخ هلأ بیر الو , یرهزل

ضن نم مزاد الو حانجلا تفن 3 ةيالاو ؛ىلوآلا
 ةيولوأ نن ه

 لمآ هللاو ۰ هلب اقم

 بّصحلا نم جالدالا بسا اذ

فح 0 ۳ اشو - ۷|
ان لح ی ان٣ لح ص

مارا E شعال 
ر ةشئاع نع دوسألا نع 

 ى

 « قلع ىرقع : علي ةئنلا لاق . کتب الا ىنارأ ام : تلاقف را اب ةيفص "تناح و را اهنع ا

 « ىرفناف : لاق . من : ليق ؟ رحفلا موب تقاطا

 ا
0 iaا هل  

 هک
۱ 52 

یدازو : هللا دبع وبأ لاق - ۱۳۷۳
 ميهاربإ نع شمألا اد دح رداع ان لح دم 

ر عم انجرح » تلاق اهنع هلا ضر
ملا ال رک ذن ال ولت ل لوس

 تناک ملف . لحن نأ انا انمدق امف « ج

3 َ7 
 ص ۳ ت رو

 يل
4 

 0-0 3 تے

قل : ياكم ها لاقف « یح تنب ت تضاح رفنلا 1
 تاك: لاق م . Kale الا اهارآ ام ‹ ىرقع 

 ع

 ت 7

۸ ۰ 01 - ۶ 
 ت

لاق . من : تلاق ؟ رحنلا موی تنط
 نم ىرمتعءاف : لاق . تال نك ] مل فا « هللا لوسر اب تلق ٠ یرفناف : 

 هع 4

 ا ا ت

 بصح ا نم جالدالا باب ) هلوق
 جالدالا رذ فال ةءاور ىف عفو (

 هناف اهدیدشت باوصلاو لادإإ نوک

بو ليللا لوأ ريس نوكسلاب
ا وهو هرخآ ريس ديدشتلا

حرلا دوصقملاو , انه دارل
بصحاب تیبا ناکم نم لي

 ارح 

كت نأ لمتعو ؛ ةشناع ةصق ىف عقاولا وهو
تعالل ابخأ عم ةثئاع ليحر لجال ةمجرتلا نو

 نم هعم تلحر ابنا راي

م ريسلا نأو مزالب سيل تيملا نأ ىلع هيبنتلا فدصملا دصقف ليللا لوأ
 مالكلا سو « زئاج ليللا لوأ نم كانه ن

 او فر يا ی قد ا ارت اه

 قیرط نم هقاس ینلا تلا ف سیلو
 ةاود فو هتياور ىف ینا ةصقلا نأ ىلا راشآ الو , ةمجرتلا دوصقم صفح

يرق ةيفص ةصق ىلع مالكلا مدقت دقو ۰ ةدحاو رضاحم
ارد ف عقو (دح داور هل ٠ اب

 نکلا نب ىلع 

ةلمهم ءاحو ميلا مضي رضاعو السد
يب داش فلالا دعبو ةقيقش 

هب انك ىف یراخبلا هنع ج رغم ل 
 الإ 

 هيف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ نوت ةا ثيدح ىلع مالكلا قأبو « لصولا هرهاظ عضوملا اذه نكل « اتلعت

 « اذكو اذك ناکم كل دعوم : لاقف . ( مردی « اهوخأ اممم جرف . يعل

 قد هوقو نیس أ نب نر دب رم ءاهوخأ اهم جرخ
 (اج"دم) للزب ىنلا ایه ب
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 لعأ هللا . قلعم اهرثك أ ارفآ نوتس نيمباتلاو ةباحصلا نع ةفوقوملا را الا نم هيفد «٠ ظايممو زاجلا وذ ناك» سابع نبا ثيدحو « بصح لوز ف هثيدحو « ةاضح لك عما ريكي و عبسب ايندلا ةرمججا یر ناك » هثیدحو , ىلا اذه ىف رع نبا ثیدحد « لاوزلا دعب كلذ دعب و یخ ةبقعلا ةرمج ید ىف رباج ثيدحو « كلذ ىف ةشئاع ثيدحو « ليللا ىلا ةرايزلا رخأ د سایع نبا ثيدحو « هتجح ىف قلح » رم نبأ تیدحو ؛ حبذلا لبق املا نع لاؤسلا ىف رباج ثيدحد , رحنملا ىف رحللا ف رع نبأ ثيدحو <« ىدملا ف ناورمو روسملا ثيدحو ؛ ةفل دززم نم نيكرشملا ةضافإ ىف رمش ثيدحد , ةفعضلا ميدقت ىف هتیدحو م عاضيالاب ربا سيل د سابع نبا ثيدحو , فوقولا لیجعت ف رمع نبا .ثيدحو « سابعلا ةباقس نم برشلا ىف سابع نبأ ثيدحو < حبصلا دعب فارطلا ةهاركح ىف ةشّئام ثيدحو « ىعسو فاطف مدق » سابع نبا ثيدحو «نیتمکر للص الإ فطي مل لسرملا ىرهزلا ثيدحو < ةفثأ مزخ دقو فوطي لجد. مد سابع نبا ثيدحو « لاجرلا نم ةرجح اهفاوط ىف ةشئاع ثیدحو ۱ تو رجلا مالتسا ىف رم نبا تیدحو ؛ مانصألا اهفو ةبمكلا لوخد كرت ىف هثيدحو « دوسالا دي ىلع ةبمكلا مده ىف سابع نبأ ثيدحو « جوجأمو جوجأي دعب نرمتعىلو لا يسيل دیس ىبأ تیدحو ٠ جملا عتم نع لتس هنأ هثيدحو « نهدأو لجر ام دعب تبا ت قلطنا » سابع نبا ثيدحو « ةجح ىف ةرح لقو » هثيدحو عارف دمت لمال دح » رع ثيدحو ؛ ( ىرقتلا دازلا ريخ ناف اردگوتت و 3 لو ىف سابع نبا ثیدحو « دردم جح داهجلا لضفأ نكلد ةشلاع ثيدحو « ثد لحر لع حلاو. ضا ودحر « ةلحارلا تلقتسا اذا لالهإلا ق راج ثيدح ىوس ايرخت لع لسم هد ؛ د نورشعو دحأ و ةنام ام صلاخلاو رس نومستو دحأ و ةئام ىضم فو هيف أبنم درک وصوم ةيقلاو ثيل نوسحو ةعبس اهنم قلعملا ,اثيدح رشع ىنثاو ةثايثلث ىلع ةرمعلا باوبأ ىلا هلوأ نم جا باتک لمتشا (ةماخ) لایت هللا ءاش نأ هنايب ىت أسم اک ةلزئملا عضوم ىأ ءاذكو اذک كدعوم ههلوقد ' عادولا فاوط ىلا اهجوتم اب ىلا افداص ةرمعلا ةشئاع تضق نأ دعب لرل ىلا اعجر املامهناف « لیلا رخآ نمارئاس ىأ لادلا دیدشتب وه لا باک - ۰



 ۵۹ ۱ ۱ ۱۷۷۲ ثيدحلا

 مضفو ةرمملا بوجو . ةرمملا باب - ۱
 ةرمشو ةجبح هيلعو الإ دحأ سيل : امهنع هللا ىضر رمه نبا لاقو

 [ ةرقبلا 165 ] ( هلل ةرمشلاو حلا اونو ) فا باتكى ف اهتنيرقل انا : امهنع هللا یضر سابع نبا لاقو

 رجلا یب نع نحر دبع نب ركب ىنأ ىلوم یھ نه تلم انريخأ فو نب هللا دبع شريم - ۳۲
 ٌيححلاو ءامبنين امل ةرافک ةرمعلا ىلإ ةرمعلا » لاق تم هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةرره ىلأ نع نامسلا

 « تا الإ ءازج 4 سيل زور

 تشبث و« رذ یبال ةلمسبلا تطقس ( اهلضفو ةرمملا بوجو باب . ةرمعلا باوبآ . محرلا نمحرلا هللا مسب ) هلو

 جرختسلا ف معن یبال تبثو « ةرمعلا باوبأ » هريغ نع هدنع طقسو ۰ لمتسلا نع هتیا ور ىف اذکه ةمجرتلا

 نم ةفتشم اهنإ لیقو « ةراب زا ةغللا ىف ةرمعلاو . بسح « اهلضفو ةرمعلا باب » ةم ركو لیصالل و « ةزمعلا باتک»

 اهریغو دجأ و ىعفاشلا نع روپشلل كلذ ىف عباتم وهو 2 ةرمعلا بوجوب فنصلا مزجو ؛ مارحلا دجسلا ةرامع

 ةاطرأ نب جاجحلا هاور ام اوادتساو « ةيفنحلا لوق وهو عوطت ةرمعلا نأ ةيكلاملا نع دوهشملاو « رثالا لهأ نم

 : لاقف ؟ ىه ةبجاوأ ةرمعلا نع ىنريخأ هللا لوسو اب : لاقف مق ینلا ىلارعأ نأ » رباج نع ردكنملا نب دمع نع

 اعوفرم باج نع ءاطع نع ةعيمل نا ىور دقو . فيعض جاجحلاو « یذمرتلا هجرخأ « كل ريخ رمتعت نأو ءال
 یود لب «*یش رباج نع بابلا اذه ىف تہب الو فيعض ةعيمل ناو « ىدع نبا هجرخأ « ناتضيرف ةرمعلاو جحلا »

 3 نولرالا لدتساو < راج ىلع فوقوم « ةربع هيلع الا لسم سيل » رباج نع نسح دانساب ىكلاملا مهجلا نا

 تيده : هل لاقف . امهب تلله أف ىلع نيب وتکم ةرمعااو جحلا تيأر » رمعل دبع» نب ىص لوقبو بابلا اذه ىف رکذ

 عقوف مالسالاو ناعیالا نع ليربج لاؤس رمع ثيدح ىف هريغو ةعزخ نبا یورو . دواد وبأ هجرخأ « كن ةئسل

 ىلاعت هلوقب و « ركذ ام ريغ رخأ كيداحأبو « هظفل قسي ۸ نکل ملسم هجرخأ دق هدانساو « رمتعتو جحت ناو » هيف

 بوجو ىأ « ةبجاو ةرمعلا » رمع نبا لوق ىنعم نأ یواحطا معذو . امههوميقأ ىأ ( هلل ةرمعلاو جملا اومتاد )
 ةرمعلا نأ ىلا دمحأو ءاطعو سابع نبا بهذ ۰ هرکذنس اك رع نبا نع دراولا ظفللا عم هدعب ىنخم الو « ةيافك

 ییطترادلا و ةعزخ نبأ هلصو قيلعتلا اذع ( رع نبا لاقو ) هلوق مثريغ ىلع تبجو ناو کم لهآ ىلع بم ال

 ةرعو ةجح هيلع الإ دحأ هللا قلخ نم سيل » لوقي ناك رع نبا نأ عفان یبخآ جرج نبا قيرط نم کام لاو

 نع بوبأ نع كسانلا ىف ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو « عوطتو ريخ وهف اتیش داز نف « اليبس عاطتسا نم ناتبجاو
 نب دمعس و ىعفاشلا هلصو قيلعتلا اذه ( سابع نبا لاتو ) هلوق . ‹ ناتضيرف ةرمعلاو جملا » لاق ربع نبا نع عفان



۸ ۵ 
 ةرمعلا باتک - ۳۹ ۱

 اهنإ هللاو » لوقي سابع نا تعس لوقي اسواط تعمس رائيد نب ورع نع ةنييع نب نايفس نع اههالكروصنم

 «ناتضیرف ةرمعلاو جحلا » سابع نبا نع ءاطع قيرط نم ک احلاو « هت ةرمعلاو جحلا اومتأو : هللا باتكىف اهتيرقل

 . جملا دارا نال هتنیرقل لوقي نأ مالكا لصأ ناكو ةضيرفلا « ابتبرقل » هلوق ىف ريمضلاو «٠ فيعض هدانساو

 نانايفسلاو كلام هنع هاورف هيف سانلا هيا جاتحاو ثيدحلا اذبب یم درفت : ربلا ديع نا لاق ( یہ یر هلوق

 كلذب ققحتو « هيبأ نم هعمسي مل الیهس نأك-ف خاص ىلأ نع یک" نع هب ثدح حلاص ىنأ نب ليهس نا ىتح امھریغو

 دارملا نأ ىلا ربلا دبع نبا راشأ ( امهنيب امل ةرافك ةرمملا ىلا ةرمعلا ) هلوق ٠ حیحصاا بئارغ نم وبف هب یبس درفت

 دقو ؛ هيلع راكنالا ىف غلاب مث « كلذ ممعت ىلا انرصع نم ءايلعلا ضعب بهذو : لاق رئابكلا نزد رئاغصلا ريفكت

 رئابكلا بانتچا نأ عم ةرافكةرمعلا نوكمهضعب لکشتسا و . ةالصاا تسقاوم لئاوأ كلذ ف باوصا ىلع هيبنتلا مدقت

 «دبعلا رع عسي ماع بائتجالا ريفكتو « اهنمزپ ديقم ةرمعلا ريفكت نأ باوجلاو ؟ ةرمملا رفكت اذاف رفكي

 رخالا قشاا فالخم ؛ لكشف ةرمعلا بوجو وهو ةمجرتلا قش دحال ثيدحلا ةبسانم امأو . ةيثي+لا هذه نم ارياغتق

هجرخأ ام وهو روكذملا ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام ىلا راشأ لعأ هللاو فاصملا نأكو «حضاو هناف اباضف وهو
 

 اک رقفلاو بونذلا نت امهنيب ةءب اتم ناف ةرمعلاو جحلا نيب ارعبات د اعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم هريغو ىذمرتلا

 قفاويف ةرمعلاو جحلا لصأ نيب ةيوسقلا ءرهاظ ناف «ةنجلا الا باوث ةروربلا ةجحلل سيل . ديدحلا تبخ نيكلا قي
 مدقت دقو « دئاز ردق كلذف اروربم هنوكب جحلا فصقا اذإ امأو « هللا باتک ىف اهتنيرقل اهنإ د سابع نبا لوق

 ءازج هل سيل دوربلا جملا د اعوفرم راج ثيدح نم هريغو دحأ دنع عقوو . جملا لئاوأ ىف هن دارملا ىلع مالکلا

 + جملا ىف ريلاب دارملا ريسفت اذه نف « مالسلا ءاشفاو ماعطا ماعطإ لاق ؟ جحلا رب ام.هللا لور اب لبق . ةنجلا الا

 ىلع ةلالد بابلا تیدح فو « ةر ره ىبأ ثيدح ىف مهلا ريفكتلاب دارلا روكذملا دوعسم نبأ ثيدح نم دافتسو

 لاق نملو ةيكلاملاك ةرم نم رثك أ ةئسلا ىف رمتعي نأ هرکی لاق نم لوقل انالخ رامتعالا ۰۰ ؛اهكتسالا بابحتسا

 « بدشلا وأ بوجولا ىلع هلاعفأو « ةئس ىلا ةنس نم الإ اباعفي مل لي هنأب مل لدتساو مثريغ نم رهشلا ىف ةرم

 بدن دقو « هتمأ نع ةقشملا عفرل هلعف بحي وهو ءىثلا كرتب ناك دقف « هلاعفأ ىف رصحني ل بودنلا نأب بقعتو

 ۱ با لامعأب اسبلتم نكي مل نمل ماب ال عيج ىف اهزاوج لع اوقفتاو . دريقت ريغ نم بابحتسالا تبثف هظفلب كلذ ىلا

 دب الف رمتعا اذإ : دمحأ نع مرثالا لقنو « قبرشتلا مايأو رحنلا موب و ةفرع موي ف هركي هنأ ةيفنحلا نع لقت ام ال

 ةهارك ىلع لدي اذه : ةمادق نبا لاق ابف سأرلا قلح نكي مايأ ةرشع ىلا كلذ دعب رمتعي الف « صعب وأ قاحي نأ

 نوكيف عم ینع ىلا نوکت نأ لمتحي «ةرمعلا ىلا ةرمعلا د هلوق : نيتلا نبا لاقو < مايأ ةرشع نود ىف هدنع رايتغالا

 .ثبدح نم وهو جملا لبق داتعالا زاوج ىلا ةراشإ اضيأ كثيدحلا قو + انهنيب امل ةرفكم ةرمغلا عم ةرممعأا ردقتلا

 هيلي ىذلا بابلا ىف هيلع مالکلا ىنآيسو یذمرثا دنع هيلا انرشأ ىذلا دومسم نا

 جلا لبق تعا نم تسیصاپ - ۲

 "ربع نبا .لآس دلاخ ینہ ٤٥ رکی ناد جب رج نا ان رخ هللا دبع انربخآ دم نہ دجا ا - ۷۵

 نآ. لب تر ىنلا بتا : رمح نا لاق 3 ركع لاق . آب ال : لاقف جلا لبق ة رمغلا نع امهنع فا ىلو



 ۹۹ 3 ۱۷۷۹۰۱۷۷ ثيدحلا

 « هلم ۰ . رم نا تلأس » دلاخ 6 ةمركع ىنث دح قاحسإ نبا نع دعس هن 'يهارإ لاقو . 6 ج

نا ؛تلأس » دلاخ نب ةم ركع لاف جرج نا نربخآ مصاع و ان دح ىلع نب ور - اشر
 "یضر رع 

 .cd امهنع ا

 «یزوراا وه ( دمع نب دحأ انثدح ) هلوق ؟ال مأ ةرمعلا هئزجت له ىأ ( جملا لبق رمتعا نم باب ) هلوق

 اذه نأ ىضتقي قاسلا اذه ( لاس ) هلوق ٠ ىوزخنا وه ( دلاخ نب ةمركع نا ) هلوق ۰ كرابلا نبا وه هللا دبعو

 قح] نيا نع قيلعتلاب ىراخبلا ربظتسا اذطو « رع نبال ةمركع لاؤس نامز كردي مل رج نبا نال لسرم دانسالا

 لاق خرج نبا نع لاق تیح روكذملا لاكشالا اذه عفرب وهف « جرج نبا نع رخآلا دانسالاب مث لاصتالاب حرصملا

 رج نبأ نع ركب نب دم قيرط نم هجرخأ ةميزخ نبا نأ باوجلاف سلد ار جرج نا نا ليق ناف « ةمركع لاق د

 لبق رمتعي نأ دحأ ىلع سأب ال لاقف  ةب رخ نباو دمحأ داز ( سأب ال ) لوف . هركذف « دلاخ نب ةمركع لاق » لاق

 ةئيدملا تمدق : لاق ىورخلا ىصاعلا نب دلاخ نب ةمركع انثدح » هظفل و روكذملا دانسالاب دعس نب مهار نب بوقعي

 نم معتم امو ؛ معن : لاق ؟ ةئيدملا نم رمتعنفأ « طق جحن مان : تلقف ربع نب هللا دبع تيقلف ةكم لهأ نم رف ىف

لدي اذه : لاطب نبا لاق « انرمتعاف لاق . هجح لبق اهلك هرع قلتي هلا لوسر رمتعا دقف ؟ كلذ
 جلا ضرف نأ ىلع 

 ىلع هنأ ىلع لدي اذهو « ىخارتا وأ دوفلا ىلع جحلا له هيلع عرفتيو « هراتعا لبق لِي ىثلا ىلع لزن دق نراك

 ذإ كلذ ىف عزون دقو . یهنآ كلذ ىلع لاد ةرمعلا ىلا جحلا خسفب هباحصأ قب ىنلا رمأ كلذكو : لاق « ىخارتلا

 ضرف ءادتبا ىف فالخلا لقث جحلا لو ىف مدقت دقو . هيف ةيروفلا نن رخآلا ىلع نيكسنلا دحأ ميدقت ةمص نم مزاي ال

 رخآ ىف روكذملا رثالا ةمجرتلا ف حبرصلا نمو « هيلي ىذلا بابلا ىف رب ینلا رع ةدع ىلع مالكلا ىتأيسو « جحلا

 اضيأ كلذ ىف ءاربلا ثيدحو « جح نأ لبق علي ىنلا رمتعا » اول دهاجمو ءاطعو قورسم نع هيلي ىذلا بابل

 ؟ عيل لا رمتعا ک ساپ - ۳

 ( "دخسلا ريب ”زلا نب 18 انأ تلخد » لاق دهام نع روصنم نع ر رج ان لح ةيبنق اشو - ۵۰

rie۱ ام 9 0 3 09 9 0 ۲ ۱ 0  

 لاق « ىحضلا ةالص دحسملا ىف E سان اذإو « ةشئاع ةرحح ىلإ سلاح امهمع للا ”ىضر رع 0 هللا دبع اذاف

 ٠ بجر ىف نهادحإ « امبرأ : لاق ؟ ص هللا ؛لوسر تعا رک : هل لاق مث . ةعدب : لاقف مهنالص نع هانلأسف

 « هيلع در نأ انهركف

 ٠ [ 4۲۵۴ : ىف هفرط - ۱۸۷۰ ثيدحلا ]

 نیممسن الأ « نینمول مآ اي ام اي : ٌةورع لاقف ةرحملل ىف َنينموملا ”مأ شاع نانتسا انهسو لاق س ۷۷۹

 7 0 ض ل. ۱ ۱ 5 5 /

نهادحإ بارم تبدأ رمتعا مع هللا وسر نإ : لوقي لاق ؟ لوقي ام : تلاق ؟ نمحرا دبع وبأ لوقي ام
 ىف 

 و دوو
 چ

ق بجر ىف ”رمثعأ امو « هدهاش وهر الا ةرمع رمتعا ام « نجرا دبع اپآ "هل مری تلاق . بجر
 » ط



 ةرمعلا باتک - ٠.4 ٩

 [ 4264 ۱۷۷۷ : ىف هافرط - ۱۷۷۹ ثيدحلا ]

Nد اق ریپ"زلا نب ةورع نع ءاطع ىنر يخأ لاق جرج نبا ریخآ مصاع وب اشو - ۷ اعلام » لاق ری*زا ی ور اب را رد  

 « بجر ىف اس هللا لوسر رمتعا ام : تلاق اهنع لا ىضر

 ۱ - ل بت ل 4 ۳

 ىننلا رمتعا < : هنع لا ىضر ًاسنأ تلاس » ةدانق نع مامه انئدح نادح نب نانح شو - ۸
 ةدمقلا ىذ ىف لبقلا ماعلا نم ةرمتو « نوكرشملا ه دص ثيح ةدعقلا ىذ ىف ةيبيدحلا ةر : ”ميرأ لاق ؟ ل و بر 7 1 ل :

 6 هدحاو : جح رک : تلف . نیتح - هار  ةمينغ مق ذإ ةا وجا ةرم و « مهحاص ثيح ۳ او : لاق ؟ لالا ل 1 منغ ق ذا دا 0 1 8

 [ 2۱4۸ ۳۰3 ۱۷۸۰ 6۱۷۷۹ ىف هفارطآ ب ۱۷۷۸ ثيدحلا ]

 هنع لا ضر نا ؛تلأس » لاق ةداتق نع مامه انن دح كلا دبع نب ماشه دیل وا وبأ ترم - ۹

 6 هتجح عم در و « ةدمقلا ىذ ىف رو « ةيبيدحلا ةرمع لباقلا نمو « هودر ثيح هلي ئبلا ”رمتعا » لاقف

 : هتحح عم رمتعا یتا "الا « ةدمقلا ىذ ىف رع َعبرأ رمتعا » لاقو "ماسه ان دح ذه اشم — ۷۸۰

 « هتجح مم ةرح و « نيتح منغ مق ثيح ارج نمو « لبقلا ماعلا نمو « ةييكللا نم ترم مر ه و هو و 7 ِ ِ

 ىبأ نع هيبأ نع فسوب 0 مهاربإ اح ةدلئس ب رش انثكدح نا نب حا شم س ۱

 : لاقو. ح4 نأ لبق ةدمّتلا ىذ ىف هم للا لوسر رمتعا : اولاقف ًادهاحو ءاطعو ًاقورسَم تلأس » لاق قاحسإ

 « نيم جج نأ لبق ةدعقلا ىذ ىف هلي هللا لوسر "رمتعا : لوقي امهنع هلل ضر بزاع "نب هاربلا "تمم

 ] | شیدح ١4١ - ىقهفارطأ : ۲۹۹۸۰۱۸۹ > ۲۷۰۰۲۷۹۹ ٩۲۵۱۰۳۱۸4۰

 5 سنأ ثيدح اذكو انوا ما هنأ ىف رمع ناو ةشئاع ثيدح هيف دررأ ( ب ىنلا رمثعا مك باب ) هلوق

 دمقم هثیدح نال هتجح ابرق ىلا ةرمعلا دعب مل هنأ مهثيداحأ نيب و هنيب عمجاو « نيت ص رمتعا هنأ ءاربلا ثيدحب مخد

 تعق و تناک ناو اهنع دص قلا اضيأ دعي مل هن اکو , ةجحلا ىذ ىف تناك هتجح ىف لاو ةدعقلا ىذ ىف عقو كلذ نرکب

 هجرخنأ امف ىمكلا شرم كلذ ركذ اک هریغ لع تيفخ اک هيلع اهئافخل ةنارعجلا ةرح دعي مو اهدع وأ ةدعقلا ىذ ىف
 ةريره نأ نعدهاج نع رذ نب رع نع امیج قاذرلا ديعو « ىذاغملا تادايز » ىف ريكب نب سن و, یددو » ىذمرثلا
 « رهثلا نييمت هيلع هازو رع ناو ةشئاع ثيدحل قفاوم وهو « ةدعقلا ىذ ىف رغ ثالث هلي ىنلا رمتعا » لاق
 : ربع ثالث رمتعا ملي ىنلا نا » ةشئاع نع هببأ نع ماشه نع ىدرواردلا نع روصنم نب ديعس ىور نكسل
 اطوق نكل . السم هيبأ نع ماشه نع كلام نبا هاور دقو « ىوق هدانسا « لاوش ىف ةرمعو ةدعقلا ىذ ىف نیت رع

 ىذ لوأو لاوش رخآ ىف عقو كلذ نوكي نرأب امبنيي عمجميو « ةدعقلا ىذ ىف اهریغ لوقل رياغم « لاوش فد
 . «ةدمقلا ىذ ىفالإ لي هللا لوسر رمتعي مل ةشئاع نع دهاجم نع حح دانسأب هجام نبأ هاور ام هديؤيو « ةدعقلا
 . ةيوبنلا ةنيدملا دجسم ىنعي ( دجسملا ) هلوق ٠ رمتمملا نبا وه روصنمو ؛ ديحلا دبع نبا وه ( رب رج انئدح ) هلوق
 . ؛ ةشئاع ةرجح ىلا دنتسم رمع نا اذاف » دمحأ دنع روصتم نع لضفم ةياور ىف ( ةشئاع ةرجح يلا سلاج ) هإوق



 ۹۱ ۱۷۸۱ - ۱۳۷۵ کیدا

 كلذ .ىلع .مالكلا مدضت ( ةعدب لاقف ) هلوق ۰ فلا ريغب « سان اذاف ٠ ىتممشكلا ةياور ىف ( سانأ اذاو) هلوق

 نع هر وهارد نب قحا نع هتياور ىف لسم هب حرصو ؛ ةورع ینمب ( هل لاق مث ) هلوق . عوطتلا باوبأ ىف هيف ثحبلاو

 باوج ىف شک الا : كلام نبا لاق . اعبرأ رنتتعا ىأ «اعبرأ لاق » رذ یالو رثکالل اذك (عبرأ لاق) هلوق . ءرج

 امو ) باوج ىف ( ىاصع ىه لاق  ىلاعت هلوق لوالا نف « ىنعملاب نتکی دقو «ینعلاو ظفلا ةقباطم ماهفتسالا

 ثبلي رضأف « ثبلي کد ملوق باوج ىف « نيعبرأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىناثلا نمو « ىسوم اب كنيميب كلت

 اذهب ربظف « عفرلا عضوم ىف هب مهفتسملا مسالا نآل « نوعبرأ لاقل ةقباطملا ليمكنت دصق ولو « نيعبرأ هب بضنو

 اذک (بجد ىف نهادح] ) هلوق . رئاظن رثك أو سيقأ بصنا نأ الإ عبرآ هلوق لثم ىف نازئاج عفرلاو بصنلا نأ

 + نيت م ينلا متعا » لاق « رمع نبا نع دهاجم نع هاورف قح] وبأ هفلاخو « دهاجم نع روصنم ةياود ىف عقو
 رهش ىف فالتخالا روصنم لعج « افلتخاف دواد وبأو دحأ هجرخأ « رمع عبرآ رمتعا : تلاقف ةثئاع كلذ غلبف

 باج اف ددعلا نع الوأ لكس رمع نبا نوكي نأب لا قسلا ددعت نكمي و « دایعالا ددع ىف فالتخالا قعإ وأو ةرمعلا

 جرخآ دقو . هنظ ىف اب باجأف رشا نع لثس مث . ابتقفاوع باجأف ةيناث ةرم لتسف ؛ اهلا عجرف ةشئاع هيلع تدرف

 ...«بجر ىف : لاق ؟ متلي ىنلا رمتعا رهش ىأ ىف ريع نبا ریہ لا نب ةورع لاس لاق دا نع شععألا قيرط نم دمحأ

 دورم سح ىأ ( ةشئاع نانتسا انعمسو ) هلوق . « هذکنو » هتياور ىف قح] داز ( هيلع درت نأ انمركف ) هلوق

 (تارعع) هلوق ۰ « ناسآ كاوسلاب ابیرض عمسنل انإو » ملسم دنع ةورع نع ءاطع ةءاود ىفو , اهنانسآ ىلع كاوسلا

 اضيأ ءاما نوكسب « همآ اي » رذ یالو « ءاطا نوکسب رثكالل اذك (هامأ ايز هلوق . ثالثلا تاكرحلا اپمیم ىف زوج

 هللا محرب ) هلوق . نينمؤملا مأ ابنوکل معالا ینعلاب و هتلاخ ابنوکل صخألا ىنعملاب اذهل ةورع لوقو « فلأ ريغب
 ىأ ( رهتعاام ر اهلوةو « ین هنأ ىلا ةراش] هل تعدو هل امظعت هتينكب هترکذ ربع نب هللا دبع وه ( نحرلا دبع ابأ

 « نایسنلا ىلا هتبسن ىف ةغلابم كلذ تلاقو ؛ هعم رضاح ىأ (هدهاش ) رمع نبا ىأ ( وهو الإ ةرمع) علي هنا لوسر

 ةورع نع ءاطع داز ( طق بجر ىف رمتعا امو ) هلوق . بجر ىف نهادح] هلوق الإ رمع نبأ ىلع ةدئاع ركنت لو

 ( ةشئاع تل أس ريبزلا نب ةورع نع ) هلوق . « تكس « معن الو ال لاق اف « عمسي مع ناو لاق » هرخآ ىف لسم دنع

 الإ « دهاجب هاور ام وحن هل هلا ژو رمع نبا ةصق هيف یکذالوطم هجولا اذه نم سم هجرخأو ءارصتخم هدروأ اذك

 لخدي ال ثيدحلا اذه : لاقف ليعامسالا برغأو « ةدئاز ةدناف نم هيف ام ىلا ترشآ دقو « رمتعا رك د هيف لقب مل هنأ

 هذه دروآ امل و « ىلوآلا قيرطلا یراخبلا ضرغ نأ هباوجو « ها رهتعا یتم باب ىف لخدب امبإو رمتعا م باب ىف

 ىيغب ةمينغ بصنب انم عقو اذك ( نينح هارأ ةمينغ مسق ذا ةنارعجلا ةرمعو ) هلق . قايسلا ىف فالخلا ىلع هبنيل

 دقو « هنظأ ىأ ةزمحلا ضب وهو « هارآ » ظفل هيلا فاضملاو فاضلا نيب لخداف كش هيلع أرط ىوارلا نأكو « نيونت

 « ةعبارلا ةرمعلا هذه ناسح ةياور نم طقسو « نینح مانغ مسق ثيح » لاقف كش ريغب مامه نع ةبده نع ملص ها ور

 هجرخأ اذكو « هتجح عمةسعو» هلوق وهو ثيدحلا ردآ ىف اهركذ ی دملولا بأ قيرطب فنصاا ریظتسا اذهلو

 ؛ ینامرکلا لاقو . ىراخبلا خيش ناسح نم هيف ريصقتلا نأ اذهب نيبتف < ماشه نع دمصلا دبع قيرط نم لس

 ,ًادرفم وآ ةلصاح ةرمعلاف اعتمم وآ انرات نوکی نأ امإ مقلب هنآل جحلا نض ىف ةلخاد ثيدحلا اذه ىف ةعبارلا ةرمعلا

 سیل و۰ یبتنا لسضفآلا كرتپ ال عقلي هللا لوسرو « ةنسلا كلت ىف ةرمعلا نم هيف دب ال دارفإلا عارنأ لضفأ نكل

 یرابا عق + ۳ ج٩۷ سم



۳ ۰ 
 ةزمها باتتك - ۳۹

 نم ىلا امأو ةيبيدملا ةرع ىه ايف هودر ىلا نال امه هارأ اذه نيتلا نبا لاق « ةيبيدحلا ةرمع لباقلا نمو ٠ هودد :ثيح  يللا رمتعا » ديلولا ىبأ ةياور ىف هلوق ۰ هناحجر نيدبتجا ضعب راتخي ام ىلع هلعف دحال بسن اذإ هب جتحم ینلا وه لِي ىنلا لفو مب ىنلا ىلا كلذ لمف بسني فیکف < ءالما نيب هيلع اقفتم لضفألا هنأ یعدا ام
 .« ةيبيدحلا ةرع د هلوق نوکی نأ لمتحيو ٠ ةيبيدحلا نم ناك امهنم الك نال كلذ ىف مو ال : تلق . اهنم هودرب لف لباق
 هقاس اذك ثيدحلا « هتجح عم یا الإ ةدعقلا ىذ ىف نملك رع عبرأ رمتعا ملل هللا لوسد نأ هربخآ كلام نب سفأ نأ ةداتق نع » وهو روكذملا دانسالاب ىأ ( رمتعآ لاقو مامه انئدح ةبده انثدح ) هلوق . هودر ثدح هلوتب قلعت
 : لاقف ءانثتسالا اذه نيتلا نبا لكشتسا « هتجح عم یتا الإ » هلوقو , روكذملا ةبده وهو دلاخ نب باده نع لسم
 ةعبارلاو ثالث ایم ةدمقا ىذ ىف لاق هنأكو « باوص ةياورلا ناب ضايع باجأو ؟ الوأ انتی فيكف ثيدحلا ىف هتجح عم ىلا ؟دع دقو : لاق « ثيدحلا ةيبيدحلا نم ةرمع ةدعقلا ىذ ىف : رع عيرأ باوصلاو « دئاز مالک وه

 . ةنجملا ىذ ىف تناك هتجح ىف ىلا نآل هتجح ىف رمتعا ىتلا الإ ةدعقلا ىذ ىف اپاک ىنعملا وأ « هتجح ىف هترمع
 « ىعيبسلا قم ] ىبأ نب قععا نبا ىأ فسوب نب مترو « هرخآ ةلمبمو هلوأ ةمجمع ( ةلسم نب حرش ) هلوق ۱

 ادرفم ناك هنأ ةشئاع نع روهشملاو < هتداعإ نع ىنغأف كلذ نم هيف فلتخا ام نيب عم لاو هتجح ىف امرح هب هلل ناك ايف فالخلا ىلع مالكلا مدقتو هيلع مالكلا قبس دقو ۰ ادهاجمو ءاطع الإ نویفوک مهلك ثيدحلا اذه لاجرو
 ناك هنأ ىلع لدي اذه هثید» نأ عم انراق ناک هنوك سفأ ىلع ركنأ رمع نبا اذكو , انرات ناكهنأب رعشي اذه هثیدحو
 هنوكب كلذ نع رذتعا هلال امتمتم نكي ملو , هتجح عم رمتعا هنأ الإ قبي لف هتجح دعب ستعا هنأ لقني | هنآل انراق
 ةعبارلا ةرمعلا ةبسف زوجت ام ] : لاقف انه ربع نباو ةشئاع نع عقو ام لبوأت ىلا لاطب نبا جاتحاو ۰ ىدهلا قاس
 ةرمغ نع الدب ةيضآلا ةرمع تناك ول و « ةيفنحلا افالخ تيبلا نع دص نم ىلع ءاضقلا بحي ال هنإ روما لوق ةحص لا ةراشإ فو « ةمان ةرمع اهنأ لع لدي ام اهنع دص یا ةيبيدحلا ةرمع مدع ىف : نيتلا نبا لاقو . ف.عتلا ليوأتلا اذه نع ینغتسا عملا نم مدقت ام لمأت نمو « هسفنب اهرمتعا لتي هنأ ال هترضحب تلمعو اهب سانلا مآ هنأ رابتعاب هيلا
 نع ءاضق تعقو اهنأ ال ابف اشيرق ىضاق ري ىنلا نال ءاضقااو ةيضقلا ةرمع تيم اماو « ةدحاو اتناكل ةيبيدحلا
 ىلع ناك هنأ لع لدي ةثئاع ىلع هراكنا مدع : ىطرقلا لاقو < كش وأ ین وأ هيلع هبتشا ناک هنأ لع لدب 1 راكنإ لع رمع نبا توکش : ىوونلا لاقو . ثدحملا ًاطخ عماسلا نظ اذ] باوصاا فادکتسا ىف فطلتلا د درلا ىف بدآلا نسحو ضعب ىلع ءاللملا ضعب در هیفو ۰ موصعم ريغ هنوكل نايسنلاو مولا هلخدي دقو « هلاوحأ ضعب هيلع خي دق هبي ىنلل ةمزالملا ديدشلا رثكملا ليلجلا ىباحصلا نأ ثيدحلا اذه فو . ن_كرشملا هيلع ناکام فالخ جملا ربشأ ىف راتعالا ذاوج ىلع ةلالد هيفو ۰ ةدحاو ةرمع اتناكل كلذك ناك ول ذإ اهنع دص ىثلا ةرضعلا

 ناو هنآل هترج لبق ةرمع «بجر ىف رمتعا نر دارآ رمع نبا نا : لاق نم فسعت دقو « امه وةل عجر هنأو مو

 عبدألا تنيب دقو امس الو همالكل هيلع اهدر ةقباطم مدع هنم مزا بجر ىف رمتعا ام ةشئاع لوق نکل المتحم ناك
 نآل لئافلا اذه لوق ناف اضيأو ؟ لاكشالا عجريف هدا رع, حصفي نأ هعنمب ناك ىذلا اف ةرجحلا لبق تناكول انأو
 فيكف مهقفاو هلأ بهو ؟ مهتفاو للي هنأ هل نبأ نف هریدقت ىلعو ؛ لقن ىلا جاّتحي بجر ىف نورمّعي اوناك اشيرق

 ؟ ةرم ىلع رصنقا



 ل

 ۱۷۸۲ تيدحلا ۱
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 سس ۱

 فاضمر ىف ةرع سا - }£

 تیم للا یر سابع نبا تمم لاق ءاطع نع ع رج نبا نع ی انثدح ةدسم اشو - ۱۷۸۲

 ىج نأ كنم ام - ابا ثيسنف ساّيع نا اهم  راصنألا رم ةأرمال هب هلا ملوسر لاق » لوقي انربخم

 اذاف : لاق . هيلع حضن احضان كرو  اهنباو اهجوزا هاو. نالف وأ هبكر ف « ضان ال ناك: تلاق ؟ انعم

 لاق ام او وأ « اس ناضمر یف رع ناف « هيف یرمتعا ناضمر ناک

 [ ۱۸۲۳ : ىف هفرط - ۱۷۸۲ ثيدحلا ]

 ىلا راشأ هلملو < اهريغ الو ةليضفب ةمجرتلا ف حرصي لو خسنلا عيمج ىف اذك ( ناضمد ىف ةرمع باب ) هلوق

أف « ناضمر ةرمع ىف لب هللا لوسر عم تجرخ » تلاق ةشاع نع ىوذ ام
 ثيدحلا « تممتأو رصقو « تعصو رطف

سبآ نع ديزي نب دوسالا نب نمحرلا دبع نع ريهذ نب ءالعلا قيرط نم ینطقرادلا هجرخآ
 هدانسإ نإ : لاقو اهنع ه

 ىف املوق نأ ىلع هلمح نكميو : تلق . ناضمر ىف رمتعي مل مقلي ىنلا نال طلغ هنإ : ىدملا بحاص لاقو . نسح

متعاو ۰ ناضمر ىف ناک هناف ةكم حتف رفس دارملا نوكي و تجرخ اهلوقب قلعتم ناضمز
 نم ةنسلا كلت ىف ب يا ر

 ىف لقي ملف ريهز نب ءالعلا ىلا رخآ دانساب یتطقرادلا هاور دقو « بيرق هنايب مدقت اك ةدعقلا ىذ ىف نكل ةنارعجلا

 نع سم ةياور ىف « ءاطع نع ه هلوقو « ناطقلا وه ( يع انئدح ) هلوق ۰ ناضمر ىف هيف لاق الو هيب أ نع دانسالا

 تيسنف سابع نبا اها راصفالا نم ةأرمال ) هلوق ۰ « ءاطع قربخأ » يرج نبا نع ديعس نب ىحن نع متاح نب دحم

 فنصملا نال كلذ تلق امو « ءاطع لئاقلا نأ نم نهذلا ىلا ردارتپ ام فالخم « برج نبا اعا تيف لئاقلا ( اپا
 هللا

 هدجح نم هيي ىنلا عجر ال د هظفل و اهامسف ءاطع نع ملعملا بيبح قيرط نم « ءاسنلا جح باب » ىف ثيدحلا جرخأ
 رج نبا هب ثدح ال ابال ايسان ناك ءاطع نأ لمتحيو « ثيدحلا « جحلا نم كعنم ام : ةيراصت الا نانس مآل لاق
 ىلا ميلس مآ تءاج د لاق سابع نبا نع هيبأ نع هاورف ءاطع نب بوقعي هفلا دقو « ابدبح هب ثدح ال هل اركاذؤ
 هجرخأ «یعم ةجح لدعت ناضمر ىف ةرمع اس مأ اب : لاقف . یناکرتو هئباو ةحلط وبأ جح : تلاقف ها لوسر

 نكل ىرزجلا لقعم امهعباتو ؛ ةبيش ىفأ نبا هجرخأ ءاطع نع ىلا يأ نب نحرلا دبع نب دمج هعباتو » نابح نبا

 طلا ىلع اوقفتی نأ دعب هئالث ءالؤرف «ةصقلا نود ثردحلا ركذف « ملس مآ نع ءاطع نع ه لاق دانسالا ىف فلا

 نع ريبج نب ديعس نع » حیحت دانسات هدنسم ىف عسنم نب دمحأ هاور نکل , یغینپ اک اپسا ظفح | ابدبح لملف

 فلتخا دقو , ابجوز ةصق ركذ نود هو“ ثيدحلا ركذف «جحلا تدارأ آبنأ نانس مأ اهل لاقي راصن لا نم ةأيما

 هج رخأ لقعم مال ةصقلا هذبم هيبش عقو دقو 2« « ءاسنلا جح باب د: هرگذ فای رخآ افالتخا ءاطع ىلع هيب اض ىف

 مأ امل لاقي دسآ ىنب نم ةأرما نع ١ ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع یرهزلا نع سعم قيرط نم ناسنلا
 ناضمر ىف ةرمع ناف ناضمر رهش ىف یرمتعا : لاقف هلي هللا لوسر تبأسف « ىريعب لتعاف جملا تدرأ تلات لقعم

 ہرک ذف < ةأرما تءاج » لاق نجرلا دبع نب ركب ىبأ نع ىمس نع كلام هاورن هدانسٍ ىف فلتخا دقو « ةجح لدعت
 , لقعم بأ نع نمحرلا دع نب ركب ىبأ نع هريغو ريمع نب ةرامع قيرط نم انعيأ یئاسنلا ءاورو « اهمبمأو السرم
 ىذلاو « لقعم مآ نع ناورم لوسر نع نمحرلا دبع نب ركب ىبَأ نع رجاہم نب مهاربا قيرط نم دواد وبأ هاورو



 و ۴

1fةرمعلا باتک ۳ ۱ 02000  

 مالس نب هللا دبع نإ فسوب نع لقعم نب ىسيع قيرط نم دواد ىبأ دنفف «.نيتآمال اتعقو ناتصق امہنآ یل ربظي
 ضرر انباصأو « هلا ليبس ىف لقعم وبأ هلع لج انل ناكو عادولا ةجح ب هلا لوسر جح امل » تلا لقعم مأ نع
 : لاق هل كلذ ترکذف ؟ انعم ىجحت نأ كعنم ام : لاقف تشج هتجح نم لَم هللا لوسر عجر الف « لقعم وبأ كلبف

 ةصق قيلط مال تعقوو « ةجك ابناف ناضمر ىف یرمتعاف كتاف اذإ اماف « هللا ليس نم جحلا ناف « هيلع تججح الهف
 بييح نب قلط قيرط نم « ىنكلا » ىف ىبالودلاو « ةباحصلا » ىف هدنم ناو نكسلا نب ىلع وبأ اهجرخأ هذه لثم

 هللا لیبس ىف سيبح ىلج : لاق « هيلع جحآ كلج ىنطعأ ةقانو لمج هلو هل تلاق هتأ ما نأ هثدح قيلط ابآ نا »
 هيفو « قيلط مأ تقدص لب هللا لوسر لاقف» هيفو ثيدحلا ركذف « هيلع جحأ نأ هللا ليبس ىف هنإ : تلاق

 لقعم ابأ نال رظن هيفو « ناتينكاحل قيلط مأ ىه لقعم مآ نأ ربا دبع نبا عزو « ناضمر ىف ةرمع لاق جا لدعي ام د

 « يثأر ملا رياغت ىلع لدف نيمباتلا راغص نم وهو بيبح نب قلط هنم حس ىتح شاع قيلط ابو هِي ىنلا دهع ىف تام
 ىف امل ملس مآ وأ نائس مآ اهنأب سابع نبا ثيدح ىف ةمهملا ريسفت نع لدعم الو « اضيأ نيقايسلا رياغت هيلع لديو
 « ةيراصنأ اما سابع نبأ ثيدح ىف هلوقل و « هريغ ثيدح ىف ىلا ةصقلل رياغتلا نم سابع نبا ثيدح ىف ىلا ةصقلا

 نأ » لیصالاو ةميرك ةياور ىف ( ىجحت نأ ) هلوق . لعأ هللاو اضيأ مثيملا مال تعقوو « ةيدسأ امناف لقعم مأ امأو
 وأ ريعبلا حضانلا : لاطب نبا لاق « ىيعب ىأ ةلمهم مث ةمجعم داضب ( حضان ) هلوق ۰ ةغل یهو نونلا ةدايزب « نيجحت
 سابع نبا نع ىئزملا هللا دبع نب ركي ةباور ىف هحيرصتل ريعبلا انه هب داراا نكل « هيلع قّسي ینلا راملا وأ رویا

 نم لسم ةياور فو « نيبأ یهو « ناخاث انل ناكو » ةدوكذملا بيبح ةياور قو « المج هنوكي دواد ی ةياور ىف
 « انانس اهنبا مسا نوكي نأ لمتحيف نانس مآ یه تناكنإ ( هنباو ) لوق . « اهجوز نالف یال انک » بيبح قیرط
 هنبا هنوكي ةحلط ىبأ ىلا هتيسنف اذه ىلعو < سنا یوس جحي نأ سع نبا ذثموب امل نكي ملف ملس مآ یھ تناک ناو

 اذاف د ىنممشكلا ةباور فو ةمان ناكو عفرلا, ( ناضمر ناكاذاف ) هلق . داضلا رسكب ( هيلع حضنن ) هلوق . اذا

 وه اذه لملو « ةجح لدعت هيف ةزمع ناف » لس ةياور فو ( ةجح ناضمر ىف ةرمع ناف ) ِهِلِوَق ٠ « ناضمد ىف ناک
 اذإ هلدع لعجو ءىثلا هبشي ءىثلا نأ ثيدحلا اذه ىف : ةعزخ ء١ لاق « لاق ام اوحن وأ » فنصلا لوق ىف بپسلا

 نأ ىلع لبلد هيف : لاطب نبا لاقو . رذنلا الو جا ضرف اهب ىغ : ال ةرمعلا نال . اهعيمج ال ىناعملا ضعب ىف ههنشآ
 تب دينملا نبا هبقعتو . ةضيرفلا ةجح نع "یزجت ال ةرمعلا نأ ىلع ةمالا عامجإل اعوطت ناك هيلا اميدن یذلا جا

 . اراذن] ناكر كب ىبأ جح نال « اضرف مالسالا ىف تميقأ ةجح لوأ تناكو : لاق « عادولا ةجح ىه ةروكذملا ةجحلا
 نأ عنام ال ذإ « ملسم ريغ هلاق امو : تلق . جحلا ةفيظوب تماق تناك ةأرملا كلت نوک نأ لیحتسی اذه ىلعف : لاق

 مسي ىح ةرشاعلا ةنسلا ف ضرف ا ] جملا نأ ىلع ىتب هنکل  كلذب ضرفلا اع طقس و ركب ىبأ عم تجح نوکت

 ٠ لاطب نبا هثحي امم ءىش ىلا جاتحي الف ةي زخ نبا هلاق ام لعو . روفلا ىلع جحلا نأب لوقلا نم هبهذم ىلع درب ام
 ىلع عامجإلل ۰ ضرفلا طاقس] ىف اهماقم موقت اهنأ ال باوثلا ىف ةجحلا لدعت ناضمر ىف ةرمعلا نأ اهيلعأ هنأ لصاخلاف

 لق ) نأ ءاج ام ريظن ثيدحلا ىنعم نأ هيوهار نب قحس] نع ىذمرتلا لق و . ضرفلا جح نع یزج ال رايتعالا نأ
 دقف < ةمعنو هللا نم لضف وهو « حیحم اذه ةرمعلا ثيدح : ىبرعلا نبا لاقو . نآرقلا ثلث لدعت ( دحأ هللا: وه

 تقولا فرش ةدايزب ديذ لمعلا باوث نأ هيف : ىزوجلا نبا لاقو . اهلا ناضمر مامضفاب جملا ةلزنم ةرمغلا تكردأ



ggمو ۱۷۸۴ - ۱۷۸۲ " 

 ةنميرف ةجك نامر ىف ةضيرف ةرمع دارملا نوكي نأ لمتحي : هريغ لاتو . دصقلا صرلخم و بلقلا روض دید اک
 ریا نوكي نأ لمتحيو « هباب ىلع نوكي نأ لمتحي « ةجك د هلوق : نیل نبا لاقو . ةلفان ةجك ناضمر ىف ةلفان ةرمعو

 عسينم نب دمحأ ةياور نف « نيمدقتملا ضعب هب لاق ثلاثا : تلق . ةأرملا هذهب اصوصخ نوكي نأ لمتحيو , ناضمر

 دبع نإ فسو ثيدح نم دواد ىبأ دنع عقوو . اهدحو ةأرملا هذيل الل اذه لعن الو : يج نب ديعس لاق ةرركذملا

هللا لوسد اذه لاق دقو « ةرمع ةرمعلاو ةجح جا : لوقت تناكف لاق د اهثيدحن رخآ ىف لقعم مأ نع مالس نب هللا
 تلي 

 فقوتلا ىف ببسلاو . مدقت اک مومملا ىلع هلح رهاظلاو . یبتنا . ةماع سانلل وأ ىتعت « ةصاخ ىلا ىردأ اف « ىل

 ۱ معأ هللاو « هباوج حص دقو « هرهاظ لاکشتسا

 امه. اف « بابلا ثيدحب ناضمر ىف ةرمملا لضف تبث دقو « مدقت اک ملا رهشآ ىف الإ لي ىنلا رمتمی ۸ ( لصف )
 . نابل هلعف نال « لضفأ وه هعنص اف هقح ىف امأو < لضفأ تلي ىنلا ريغل ناضمر ىف ةرمعلا نأ رهظي ىذلا ؟ لضفأ

 هقح ىف ناكل هرينل اهوركم ناك ول وهو . لعفلاو لوقلاب مباع درلا دارأف « هنومنع ةيلهاجلا لأ ناكام زاوج

 نم مآ وه امب ةدابعلا نم ناضمر ىف لغتشي ناك لب هنأ لمت : « ىدملا د بحاص لاتو . لعآ هقاو « لضفأ

 نيب عما ىف ةقشلا نم هيلع مث ام عم كلذ ىلا اوردابل ناضمر ىف رمتعا ول ذإ هتمأ ىلع ةقشلا نم ىشخو ۰ ةرمعلا

 مهلع ةقشلا نم افوخو هتمأ ىلع ضرفي نأ ةيشخ هلمعي نأ بحي وهو لمعلا كرتي ناكدقو « موصلاو ةرمملا

 اه ریغو ةبصخلا ليل ةرمعلا ساب - ۵

 ابنه هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه اشم ةيواعم وبأ نربخأ مالس نب د اشتر - ۸۳

 نمو « لپیلف طلاب لب نأ کنم ٌبحأ نم : انل لاقف « ةجحلا ىذ لالم َنيِفاوُم هبي هللا لوسر حم انجرخ »

 لها نماانمو « ةرمعب لهأ نم انف تااف . ةرمعب تالهأل تيدهأ ىنأ الف « ةرمعب لوُيلف ةرمهب لهب نأ بحا

 « كر ع ىضفرا : لاقف هيي ولا ىلإ توكشف « ضئاح انأو ةر موب ىنلظأف , ةرمعب “لأ نم تنکو « جح

 تالاف « میس ىلإ نحرلا دبع ىعم "لسرآ ةبصخلا ليل ناك الف . حجاب یلهأو « یطشتماو كار یفقناو

 « ىنرمع ناکم ةرمعب
 تیبلا ةليل اهب دارلاو « ةبرضلا زو ةدحومو نيتلمهملاب ةبصحلا ( اهريغو ةبصحلا ةلدل ةرمعلا باب )هلق

 الف » هيفو ةثئاع ثيدح هيف فنصلا دروأو « جا باوبأ رخاوآ ىف بيصحتلا ىلع مالكلا قبس دقو . بصحاب ..

 اذإ رمتعي نأ هل زوج جاحلا نأ بابل اذه هتف : لاطب نبا لاق « معنتلا ىلا نمحرلا دبع ىعم لسرأ ةبصحلا ةليل ناك

 ىف فلسلا فلتخاو . ىرلا مايأ رخآ ابنا ريخألا رفنلا ةليل ىه ةبصحلا ةلبلو « قبرشتلا مايأ ءاضقنا دعب هجح مت

 ¢ ةبصحلا ةلمل ةرمعلا نع ةشئاعو لعو رمع لكس د لاق دهاجم نع هدائساب قازرلا ديع ىورف < جا مايأ ةرمعلا

 كلذي تراشأو یپتنا « ةقفنلا ردق ىلع ةرمعلا : ةشلاع تلاقو ۰ هوح ىلع لاقو ۰ ءیش ال نم ری یه : سع لاقف

 دعب كلذ ریرقت قأبسو 2 لحلا ىتدآ ىلا ةكم نم جورخلا نم لضفأ ةكم :ا دلبلا نم ةرمعلا دصقل جورخلا نأ ىلا

 مالس نبا وه هيف يراخيلا خيش دمو . باب دعب ثيدحلا ىلع مالكلا ىتأيسو « نیا



 ةرمملا باک - ۲٩ أ

 ستا ةرع بسا - ٦
 ركب ىبأ نب ناحرا دبع نأ سوآ ب ورم مو ورع نع نايف انئدح هلا دبع نب لع اشو - ۶

 تمس : ةرم ”نايفس لاق . « ميعنتلا نيام ا فدرپ نأ هّرمأ غم «ینلا نأ » ةربخأ اهنع هللا یفر

 ور نم هتم و ۳

 [۲۹۸۰ : ىف هفرط - ۱۷۸6 ثيدحلا ]

 راج ىثدع هاط- ن بیم نع ديجلا د دیع نب باهولا هویج اند “لح ىلا نم دع اش - — ۵

 « ةحاطو هب "یبلا ريغ یده مهن "مدح سالو جحلاب ااو < ها لس "ینلا "نا و اهنع ا یر هل نا دبع "نیا

 ”نذأ هلل ىلا اا الي شا ل “لهآ ا ”تالهأ : لاف لا هد نالا ج نم مدق لع ناكو

 لم ىلإ واط ف واق ءئدملا نم نم الإ ارا و ورضا من رتييلاب اوفوطإ ةر اه وام نأ هباحسأل

 یم نأ الولو « تیدهأ ام تردّتسا ام یرمآ نی تلبقتسا ول : لاقف "ین ما »طقب اندحأ رک ذو

 تربط املف : لاق ۰ تيبلاب فا | 5-5 ريغ ؛ ماك كسانملا تک ءذف "صاح ةعئاع نأو . تالحأل یدا

 نأ ركب بأ نب نج رلا دبع ّمأف ؟ جلاب 'قلطنأو ةجَحو ةرمعب نوقيطنتأ هلا لور اب : تلاق تالي
 هب بلا قلا متنج ن كلام نب ًهنارُس "نأو . ةححلا ىذ نال دع منت ىلإ اهتم ج رخ

 « دال لب ءال : لاق ؟ نا لوسر اي ةصاخ هذه کن : لاقف ءاهيمري رهو ةبقملاب وهو

 ا ی ناک ن ES ا

 رمتعا الو ۱ ةرجه لا لبق ةکعهتماقا ةدم رمتعا لَ هڅو لب هنأ لقنب مل : « ىدهلا » بحاص لاق ؟ ال وأ لا تابج نم

 « موبلا سانلا لعفي م ةرمعب ا كن جا ناعم لت مو « كم ىلا الخاد الإ ةرجملا دعب
 ىلع لد هرمأب ةثئاع هتلعف نأ دعب و . یبتنا اهدحو ةعئاع الإ هتايح ىف كلذ لمف هنأ ةباحصلا نم دحأ نع تبث الو
 ةفئاطو فرطم هفلاخو « كلام ههركف « ةرم نم شك أ ةئسلا ىف راععالا زاوج ىف فاسلا فاتخاو ۰ هتيعورشم

 دز فسو وبأ هقفاوو 2 قيرشنلا مايأو رحنلا موبو ةفرع موي ةفينح وبأ ىنثتساو « روهجلا لوق وهو هعابتأ نم

 اقلطم زاوجلاب لاقف ةعفاشلا ضعب هراتخا هجو هفو : قيرشتلا ماب ىرل ین تئاہلا یعفاشلا ىتثتساو « ةفرع مو ف

 قبرط نم هريغو ىبك افلا یورف ؟ ةكم نم رمتعا نمل معنا نيعتي له اضيأ اوفلتخاو . مع هاو روهجلا لوقك
 نم ةرمعلا دارأ نم : لاق ءاطع قيرط نمو « ميعنتلا کم لهال تقو مب هلا لوسر نأ !: : اب و لاق نيريس نب دم
 اناقيم ىأ اتقو أب نأ كلذ لضفأو « ابنم مرحيلف ةنارعجلا ىلا ٠أ معنتلا ىلا ج ج رخیلف اهريغ وأ ةكم لهأ نم وه
 هتزواحب ین الو « من الإ کی ناك نل ةرمعلل تايم ال هنآ لا م موق بهذ : : ىراحطلا لاق . جحلا تيقاوم نم

 ةيثثاع هلي ىنلا مآ امو لحلا ةرمعلا تايم : اولاقف ن ءرخآ مهفلاخو ۱ جحلا ىلا تا ولآ ةزواح یعبنب ال 5



 ۰۷ ۱ ۱۷۸۵ ¬ ۱۷۸4 ثيدحلا

 تلات اهئيدح ىف ةشئاع نع ةكيلم ی نبا قيرط نم یود مث ۱ ةكم نم لحلا برقآ ناک هال معنتلا نم مارحالاب

 ىف هريغو معنتلا نأو « لحلا ةرمعلا ةكم تاقيم نأ كلذب تبثف لاق « هنم ترمتعاف معنتلا مرحلا نم اناندآ ناكو »

 ام « هاو ظفلو « عح هنأ ىنعي ( سوآ نب ورع عم ) هلوق : دانيد نیا وه ( ورمع نع ) هلوق . ءاوس كلذ

 ف دانید نإ ورمع نم هل هعام نايفس نيب دقو ۰ « لاق » ىتظفل ىدحإ فذ اي للاغلا ىف ًاطخ دانسالا نم فذحي

 حيرصتلا ىنعي ؛ ةبعش بجعي ام اذه : نايس لاق « راند نب وربع انثدحر» نايفس نع ىديخلا دنع عقوو ها

 نأ ىلع لدي اذمو « فدر نا هرم » هلوق ىلع فوطعم ( معنتلا نم اهرمعيو ) هلوق . دانسالا میمج ىف رابخالاب

 يأ نب نحرلا دبع تنب ةصفح قورط نم دواد وبأ هجرخأ ام هنم حرصأو . ی ىنلا ساب ناک معنتلا نم اهرامعإ

 هوحنو « ثيدحلا « معنتلا نم اهردعأف ةعئاع كتخآ فدرأ نجرلا دبع اي » لاق ب هللا لوسر نأ ابببأ نع 8

 « ميعنتلا ىلا نمحرلا دبع عم مل یناا ینلسدآ » ةشناع نع ةورع نع باش نبا نع جحلا لئاوأ ىف ةقباسلا كلام ةباور

 هجو نم باب دعب قيس - « معنتلا ىلا كيخأ عم ىمذاف لاق د جحلا رخاوأ ىف ةقباسلا ةثئاع نع دوسالا ةياورو

 ‹ كلَ ىنلا مآ نع ناك كلذ نأب حيرص وهو « « معنتلا ىلا یجرخاف » ظفاب ابنع اعيج مسافلاو دوسألا نع رخآ

 . « مرحلا نم كتخأب جرخا » ظفلب هدروأ ثيح جحلا لئاوأ ىف ةقباسلا اع مساقلا ةياور ىف هلوق رسفي كلذ لكو

 : لاقف ركب ىفأ نب نحرلا دبع ىلا لسرأ مث ه لاق ثيدحلا اذه ىف انع ةكيام ىبأ نبا قيرط نم دمحأ هاور ام امأو

ةفيعض ةياور ىف « معنتلا ىلا الو ةئارعجلا ىلا امجرختف لاق ام هللاوف « مرحلا نم جرخت ىتح كفلخ اهلا
 فعضل 

 ةقئاع نود نم مالك نم ملا هللاوف د هلوق نوكي نأ لمتحيو ٤ ةكيلم ىبأ نبا نع هل ىرارلا ذارخلا مام ىبأ
 لاق

 مس الو ىلوأ وهف ةقلطملا لع ةمدقم معنتل اب ةديقملا تاياورلا نكل « مرحلا نم اهجرخأف » هلوق قالطاب اكسمتم

 نم اهب تطبه اذاف د : « معتتلا ىلا د هلوق دعب هتياور ىف دواد وبأ داز : ( ةدئاف) . ملعأ هللاو اهدين اسأ ةحص عم

 عوجرلا ىأ لادلاو ةلمبملا حتفب وهو «ردصلا ةليل كلذو » هل ةياور ىف دمحأ دازو « ةلبقتم ةرمع اف مرحتلف هك لا

 نوکسد ةانثملا حتفی معنتلاو . ةثئاع هنم تمرحآ ینلا ناكملا ىلا ةراشإ « اب تطبه اذاف » هلوق و <« ینم نم

 « ىبهك افلا هلقن اک ةنيدملا ةبج ىلا كم نم لايمأ ةعبرأ ىلع وهو < ةكم جراخ فورعم ناكم ةامپلا رسكو نوللا

 نمو + ليم نم وحن امهنيي لب لحلا فرطب سیلو « لیلقب کم ىلا لا قدأ نم دعبأ معنتلا : ىربطلا بح ا لاقو

 نب ديبع قب رط نم یپک افلا یورو . تابجلا ةبقب ىلا ةيدنلاب دارأ وأ : تلق زوج دقف لحلا یدآ هيلع قلطأ

لا نع ىذلاو « معان هل لاقي لخادلا نيم, نع ىذلا لبجلا نآل معنتلا یس ام : لاق ريع
 یداولاو « معنم هل لاقي راسی

 راشأف لاق ةشئاع هنم ترمتءا ىذلا عضوملا فصي ءاطع تيأر : لاق حرج نا قيرط نم قدزألا یورو . ناهن

 ىبك افلا لقنو . برخلا دجسلا وهو < ةك الا ءارو ىذلا دجسملا عفاش نب ىلع نب دحم هيف ىنتبا ىذلا عضوملا ىلا

 « ةعئاع هنم ترمتعا ىذلا وه مرحلا نم ىلدالا برخلا نأ ةكم لهآ عذب نيدجسم مث نأ هريغو جیرج نبا نع

 .ىبأ نبا تعم ىأ الإ معأ ال : ىبك افلا لاقو . ىربطلا بحل ا هحجرو  ءارجلا ةكالا ىلع دعب الا دجممملا وه ليقو

 ؛ ارضحو ارفس مراحاب ةوالا زاوج ثددحلا اذه فو .'مهدنع حيحصلا وه لوألا نأ هخايشأ نع ركذي ع

 لوق دحآ وهو « کم ناك نم ةرمعلا دارآ نمل لا ىلا جورخلا نیعآ ىلع + لدتسا و . هعم همرحم مرحلا فادرزو

دج قى سلو « تاقبملا كرنا مد هيلع بجو ةرمعلا حض ى اثلاو .ايلملا
 نآ ىلع هب لدتساو « كلذ عفدي ام بالا تر 



“Aةرمملا .پباتک - ۲۰  

 هنأ ال« مرحلا ىلا لحلا ةبج برقآ هنوكل عقو امنإ معنتلا نم ةشئاع, مارحإ نأب بقعت و « معنتلا لحلا تاهج لضفأ
 . حابد ىبأ نبا وه ( ءاطع نع ) هلق ٠ « بعتلا ردق لع ةرمعلا رجأ باب » ىف اذه حاضيأ ىتأيسو « لضفالا

 دبع قيرط نم امهريغو لسمو دمحأ هاور امل فلاح اذه ( ةحلطو مب ىنلا ريغ ىده مہم دحأ عم سیلو ) هلوق
 نيباب دعب فایسو ءراسيلا یرذو رمعو رکب آو ب ىنلا عم ناک ىدحلا نا ه ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نجرلا
 علطا نم ركذ امهنم الكنأب امهنيب عمج و« ةوق یرذ هباحسأ نم لاجرو » ظفلب مساقلا نع حلفأ قيرط نم فنصنلل

 ثيدحلا اذه ىف سابع نبا نع ءارلا ديدشتو فاقلا ضب وهو ی"رقلا لسم قبرط نم اضيأ لسم ىور دقو ؛ هيلع
 نأ ىف ةيئاع ثيدحل دهاشو كلذ ىف ةحلط ركذ ىف راج ثيدحل دهاش اذهو « لحي لف یدملا قاس نم ةحلط ناكو »
 ناک نم ناك رييزلا نأ ركب بأ تنب ءامسأ ثيدح نم مسملو « راسیلا ىوذو » اوق ىف لخادو كلذب درفنپ مل ةحلط
 نایب ىنأيسو « هتياعس نم » لسم دنع ءاطع نع رج نبا ةياوز ىف ( نیلا نم مدق ىلع نکو ) هلق . ىدملا هعم

 نبا نعو « راج نع ءاطع نع جرج نبا ةباور ىف ( هلي هللا لوسر هب لهآ ام, ) هلوق . ىزاغملا رخاوأ ىف كلذ

 لوسر هب لهأ ام كيبل لوقي امهدحأ لاقف » ةكرشلا ف فنصلا دنع ثيدحلا اذه ىف سابع نبا نع سواط نع جرج
 دقو « ىدم لا ىف كرشأو هما رحإ ىلع مقي نأ همأف ٠ مب هلا لوسد ةجحم كيبل لوقي رخالا لاقو « مقلب هللا

 نذأ مب ىنلا ناو ) هلوق ۰ جا لئاوأ ىف « كلي ىنلا لالهاب علي ىنلا نمز ىف لهآ نم باب د ىف كلذ نایب مدقت

 نیلحآ نكلو مهلع مزعي لو ءاطع لاق « ءاسنلا اوبيصأو د هيف ءاطع نع حرج نبا داز ( ةرمع اهومحب نأ هباعا
 عتملا باب » رخآ ىف كلذ حرش مدقت دقو « ءاسنلا نابت] ةحاب] لالحإلا مزال سم نال « ءاسنلا نايتا ىنعي « مل

 « ةكم ملوخد لبق فرسب ناك اهضيح نأ مدقت اک اهسفن ةشئاع ةياود ىف ( تضاح ةشئاع ناو ) هلوق . « تارقاو
 دنع عقوو « ةيورتلا موم ناك هل كلذ اهاوکشو ابلع علي ىنلا لوخد نأ ملسم دنع رباج نع ريبزلا ىبأ ةياود قو
 انمدق ىتح ةفرع ةليل ةحيبص تربطو » امنع ساقلا ةيا ور یفو  ةفرعب ناك اهربط نأ ةشاع نع دهاجم قيرط نم سم

 تاياورلا تقفتاو . ثيدحلا « تيبلاب انفط مث « تربطتف ىنم انلز ىتح ىتجح ىف تجرح » هقيرط نم هلو « « ىنم
 نب دمع نأ نع لقنلا ىلع « لسم حرش » ىف ىوونلا رصتقاو . رحنلا مون نم ةضافالا فاوط تفاط ابنآ ىتح الك

 مرح نبا هذخآ املو « رحنلا موي هرشاع تبسلا موي تربطو ةجحلا ىذ كلا“ تبسلا موي تضاح ةشئاغ نأ مزح
 لاستغالل يبت لو ةفرعب یهو رهطلا تأد ابنآ مساقلا لوقو دهاجم لوق نيب عمجيو . سم ىف ىلا تایاورلا هذه نم

 . رلع هللاف ىلوأ اذهو , ىنم تلزت نأ دعب الإ رهطلا تأر امو: ةفرعب ابنع مدلا عطقنا وأ « ىنم تلزن نأ دعب الإ
 ثحبلا مدقت دقو « جا ىلع ترصتقاو اهتريع تکرت تضاح امل ةشئاع نا لاق نم هب كس ( جم لاب قلطنأو ) هلوق

 ۷ ةيقعلا ةرمج رب وهو ىنعي ( اہ مز وهو ةبقعل اب هرب ینلا قل ةفارس ناد ) هلو . « نارقلاو عتملا باب » ىف هيف

 ناكملا نايب هيف اذه «ةبقعلا:ةرمج یرب وهو » ىنتلا باتک ىف فنصملا دنع لعلا بيبح نع عیرذ نب ديزي ةياور قو
 نم لسم قايسو < كلذک راج نع ءاطع نع جرج نبا قيرط نم لس ةياودو ۰ كلذ نع ةقارس هيف لأس ىذلا

 كس كلذبو « ةرع مهجح اوامحي نأ هباعحأ سمأ ال كلذ هل لاق هنأ ىضتتقي رباج نع هيبأ نع دم نب رفعج قيرط
 . نيناكملا ددعتل نيرمألا نع عقو لاؤسلا نوكي نأ لمتعو « ةرمعلا نع جملا خسف نع ناك هلاؤس نإ لاق نه

 ةايد فو« ةصاخ هذه انلأ ه عیرز نب ديزي ةياود ىف ( الل لب ال : لاق ؟ هللا لوسر اب 7 ءاع هذه کلا ) هلون
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 : لاقو ىرخآلا ف ةدحاو هعیاصآ كبشف ؟دبالل مأ هذه انماعلأ هللا لوسد اي : لاقف ةقارس ماقف د لسم دن رفعج
 رهشآ ىف اهلعف ذوحي ةرمعلا نأ روبجلا دنع هانعم : ىوونلا لاق « ادبأ دبالل لب ال « نيترم جحلا ىف ةرمعلا تلخد
 هانعم ليقو « جحلا لامفأ ىف ةرمعلا لامفأ تلخد ىأ نارقلا ذاوج هانعم ليقو ۰ ةيلهاجلا هيلع ناك ال الاطب] جحلا
 : لا ‹ ةرمعلا ىلا جحلا خسف ف زاوج هانعم ليقو « ليلد ريغب خسنلا ىضتقي هنال فيعض اذهو « ةرمعلا بوجو طقس

 عفو باوجلاو خسفلا نع عقو لاؤسلا نأ رهاظلا لب « ليدأتلا اذه یرقب لاوسلا قايس نأب بقعتو . فيعض وهو
 لعأ هاو . كلاثلا ال ةروكذملا تاليوأتلا لوانتب ىتح كلذ نم معأ وه اع

 ید ريغب جملا مب راتعا ساپ - ۷
 ضر ةشئاع نت ربخآ لاق ىبأ ینربخآ لاق ماشه اننآدح بح انت دح ىنثلل ن د ازم - ۱۷۸۰

 0 نأ تا نم : : روا وسر لاقف « ةجللا ىذ لاله َنيِفاوُم لَ هلا لوسر مم انجرخ م تلاق اپ ا

 0 ا م مهنف . ةرمعل تا تیم آلت بم لب نا با نر لی ور

 انأو ةفرع مو یک ردأف « کم تا نأ لبق تضخ « ةرمعب “رها نم تدع کو ةج "لهأ نم مهصو

 . تلعنف لاب لهأو « ىطشتماو كسار یضقاو « كر مع ىعد : لاق رب نا لوسر یل ! توکشف « ضلاح

 "لا یففق ءاهترع َناكم ةرسب تهآف ءابتدرأت « را ىلإ نح را دبع ىعم لسرآ ةبصالا هليل تناك الف

 « موص الو دص الو ىذه كلذ نم وی ىف نكي و« اه رو اهجح
 :لاوش جلا ۳ نا لاق نم لوق نم مزاللا نأ لا كلذب ريشي هنأك ( ىده يغب جحلا دعي راتعالا باب ) هلوق

 ,مارحالا وه عتملا نأ قلطأ نمو « اضيأ یعفاشلا نعو كلام نع ةياور ىف لوقنم وه اك هلاكب ةجحلا وذو ةدعقلا وذو

 ىلاعت هللا لوقب دارملا عملا نأ ءالدلا نيب فال ال : لاقف قافتالا هيف بلا دبع نبا لقن ا جحلا رهشآ ىف ةرمعلاب

 ۳ ةرمعلاب مرحأ نم نأ جا لبق جا ربشأ ىف رایتعالا وه ( ىدحلا نم رسیتسا اف جحلا ىلا ةرمعلاب عدم نف و

 .جحملا رهشآ نم هلك ةجحلا اذ نأب لئاقلا نكل « هفالخ ىلع لاد بابلا ثيدحو « ىدملا هيلعف جحلا دعب ةجحلا یذ

 ىذ لالمل نيفاوم انجرخ ) هلوق . كلذ مهمزاي الف جحلا لبق جحلا رهشأ ىف ةرمعلاب مارحالا وه عتملا نإ لوقب

 « رهشلا رخآ نم ةبورق سا و « ةدعقلا ىذ نم نيقي سنخل انجرخ » تلاق اهنأ مدقت دقو « هعولط برق ىأ ( ةجحلا
 ىسخرسلا ةياور ىف ( ةرمعب تلاهأل ) هلوق ٠ ةجحلا ىذ نم عبارلا ىف ةكم اولخد مبل قيرطلا ف مو لالملا مهافاوف

 قايسلا نال « تافتلا هيف (اهفدرأف « ميعنتلا ىلا ل جحلا نم ىأ ةلمهملا ءاحلاب « تللحال د

 ةدرفنم نوكت نأ تدارأ ىنا ابترمع ناكم دارملا نأو هببجوت مدقت ( ابترع ناكم ) هلوق ۰ ىنفددأف لوقي نأ یضتقب
 رهاظ وه اک جحلاب تمرحآ ابنآ ةشئاع نع ةفلتخلا تاياورلا نيب عملا ف باوصلا : هريغو ضايع لاق « جحلا نع
 تمرحأ » اهنع ةورع لوق لزنتي اذه لعو . ةباحصلا خسف امل ةرمعلا ىلا هتخسف مث « اع هريغو مساقلا ةياور
 ىلع جحلا تلخدأ جحلا ىلا جورخلا تقو ءاجو شیلا لجال ةرمعلا نم لاحتلا ابلع رذصت و تضاح ايلف « ةرمهب
 كفارط » لسم دنع اهنع سراط ةياور ىف امل +رق لدي هيلعو « تللحت نأ ىلا ترمتساو « ةنراق تراصف ةرمعلا
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 ةرمعلا بانك - ۹۰ ۱ ٩

 ام للحتلا اهريغل لصح ىتلا ةدرفنملا ةرمعلا هانعف « كترمع ناکم هذه » ام هلوق امآ و « كترع و كجحل كمسي

 عجرأو ةرمعو جح سانلا عجرب » امطوق اذكو . نات ربع ةشئاعل لصح دقف اذه ىلمف « ًادرفنم جحلا اوئشآ مث کب
 ىف نكي لو اترعو ابجح هللا یضقف ١» ثيدحلا اذه ىف هلوق امأو « ةدرفنم ةرمعو درفنم جحب نوعجرب ىأ « جح

 ةياور نم هجام نباو لسم هجرخأ اذکو « ةشئاع لوق نم كلذ نأ هرهاظف « موص الو ةقدص الو ىده كلذ نم "یش

 ىف ثيدحلا مدضت دق نكل ۰ هريغو رسم نب ىلع قبرط نم لیعامالاو ريم نیا قيرط نم لسمو ناملس نب ةديع

 نيبتف «غا كلذ نم “ىش ىف نكي لو ماشه لاق » هرخآ ىف لاقف لا ةورع نب ماشه نع ةماسأ بأ قبرط نم ضيحلا
 عقوو « ماشه نع نیدام لاو بهو قيرط نم دراد وبأ هجر خأ اذكو جردم هتفاو نمو ناطقلا ىح ةءاور ىف هنأ

 عيكو نع هتياوز ىف دحآ نيد < ابر عو امجح هلا یضتف » كلذ لبق هو وهو جردم رخآ عضوم ثيدحلا ىف

 نع ةدبع ةياور بقع هجرخأ هناف ايفاش انايب عيكو نع بيرك أ نع مم هنيبو « ةورع لوق نم هنأ ماشه نع ۱

 نكي لو : ماشه لاق « ابترعو اهجح هللا یضقف ةورع لات » هرخآ ىف لاقو «هوحنب ثيدحلا قاسف » هيف لاتو ماشه

 نبا هاورو « ةلاوح ریغب همايب دانسالا اذهب لسم قي رط سم قزوجلا هقاسو « ةقدص الو مابص الو یده كلذ ىف

 نع دوسالا فأو ىرهزلا قيرط نم ناخيشلا هجرخآ اذکو < ةناوع وبأ هجرخأ ةدايزلا ركذي لف ماشه نع جرج

 ملو ةشلاع لوق نم سيل ثيدحلا رخآ ىلا « ابترمع.٠ اهجح هللا ىضقف » هلوق : لاطب نبا لاق « ةدايزلا نودب ةورع

 نكت مل ةشئاع نإ لاق نمل هيف ليلد ال نأ كلذب رهظف « هيف موف قارعلا ىف اذكه هب ثدح ةورع نب ماشه مالک نم وه

 نکل ۰ هرهاظ ىلع « كترمع ىضفرا » اهل هلوق لمحو ۰ نارقلل ىدملا ابلع بجول ةنراق تناكول : لاق ثيح ةئراق

 ۴ رقبلاب ةئاسف نع ی مب ىنلا تأ ةثئاع نع تبث دقو . « هانررق ام ىضتقت تیداحالا فلتخم نيب عملا قيرط

 اهرمأي نأ ريغ نم اهنع ىدهأ ل هنأ ىلع لمحيف « .اهنع ىدهأ عقلي ینلا نا د رباج ثيدح نم لسم یورو ؛ مدقت

 ۸ : ضایع لاق ینح « ةعامج ىلع « ىده كلذ ىف نكي مو » ثيدحلا اذهرهاظ لكشأ : یطرقلا لاق هب !مملعأ الو كلذ
 حلا ىلا تعج رف اهضيح كلذ نم اهعنفف ةربع ىلا هخسف تون مث جحلاب تمرحأ اع]و ةعتمتم الو ةنراق ةدئاع نكن

 « ةرمعب لهأ نم تنك » افوق عمسي مل اضايع نأكو : لات « ىده اهلع بحي ملف ة ةأدتبم ةريع تمرحآ مث هتلک اف

 .هنأك ماشه لوق نم جردم مالكلا اذه نأ كلذ نع باوجلاو « كت رو كجحل كمسن كفاوط » .ام لب هلوق الو

 ی یا «ینم كف ن کی هلوق نوکی نأ لمتحم و . مالا سفن ىف هیفن كلذ نم مرلي الو . هيلع بسحب كلذ ن

 لمعل اهكرت ىف ىأ « ىده كلذ نم "یش ىف نكي مله هلوق ىنعم : ةعزخ نبا لاقو . ىهتن ابنع هب ماق لب هل فلكتت مل

 ET وللا ا فا

 بّصتلا ردق ىلع ة ةرمعلا رجأ بس 2

 نع ونوع .نبا نعو « دمم نب_مساقلا نع نوم "نبأ انئادح عي زز لب دیز ۳ ۱۷۸۷

 ؟ كنب زدصأو نیکسنب ( سالار دص « هلآ لوسراب : اهنع هللا “ضر ةشئاع تلاق د الاق ؛ دوسألا نع میهاربا

 « كردن ىلع اهنکلو ءاذک ناکم انين . مث عاف ميا ىلإ سرت تب ىلا : ا ليق
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 تب" سفت ایت چک ا

 فوطعم وه ( نوع نبا نعد) هلوق . بعتلا ىأ ةلمهملاو نونلا حتفب ( بصنلا ردق ىلع ةرمعلا رجأ باب ) هلق

 كلذ ناثادحي : هيف لاقو نیدانسالاب نوع نا نع ةيلع نأ ةياور نم لسمو دمحأ هنيب دقو < روكذملا دانسإلا لص

 .ةثئاع انآ عیدز نب ديزي ثيدحب ريظو « اذ ثددح نم اذ ثيدح فرعأ ال هيف لاق . اهمسي مو « نينموملا مأ نع

 نوعجري ىأ ( سانلا ردصي ) هلوق . ديزي قایس فالخ اهنع كلذ اور امآ و
 .ىف ©0(اذكو اذك ناک ) هلوق ٠

 قيرط نم لیعاالا هجرخآ نکل « ةدحولا حتفو مبجلاب هریغو سم حیحم ىف هطبضو « اذکل بم » لیعاعا ةياور
 نیبت اک حطب لا وه انه مهملا ناكملاو « ةدحولا ناكسإو ىنمي ةاملا ءاحلاب هطبضو نوع نبأ نع نسح نب نيسح

 مو ب ىنلا مالک ىف عونا امإ « وأ » ینامرکلا لاق ( كبصن وأ كتقفن ردق لم ) هلوق . قیرطلا اذه ريغ ىف

 عرشلا همذي ال یذلا بصنلا دارملاو ۰ ةقفنلا وأ بصنلا ةرثكب رثكي ةدابعلا ف باوا نأ ىنعملاو « ىوارلا نم كش

 كيبصن ردق ىلع » ليعامسا نع عینم نب دمحأ قيرط نم لیعاالا ةياور ىف عقوو . ىههت ا ىوونلا لاق ةقفنلا اذكو

 وأ كتقفن ردق ىلع » نسح نب نيسح قيرط نم هتياور قو « ىدارلا كش نم هنأ ديؤي اذهو « كمن ردق ىلع وأ
 .نم كل نا » ظفلب نوع نبا نع ماشه قيرط نم ك احلاو ىنطقرادلا هجرخأو . جلي هلا لوسر لاق اک وأ « كبصن

 فرعأ ال » ةيلع نبا ةياور ىف هلوقو . لوألا لامتحالا دب وب اذهو « فطعلا واوب « كتتف ر كبصن ردق ىلع رجألا

 اممحاف « مساقلل انه ىذلا قايسلا نأ ىلع لدي ام رخآ هجو نم مكاحلاو ىطقرادلا جرخأ دق « اذ ثيدح نم اذ ثيدح

 امترمع ىف ام لاق مقلب ىنلا نأ ةشئاع نع دوسالا نع مهاربإ نع روصنم نع ىروثلا وهو نايفس قيرط نم اجرخأ
 ارجأ لقأ ةبيرقلا للا ةبج نم ةكمب ناك نمل راتعالا نأ ىلع هب لدتساو « كتقفن ردق ىلع كن رمع ىف كرجأ اما د

 رامتعالل لحلا عاقب لضفأ : « ءالمإلا » ىف یمفاشلا لاقو « ثيدحلا اذه رهاظ وهو ةديعبلا لحلا ةبج نم رامتعالا نم

 دعب أ ناف نيعضوملا نيذه نع ىحنت اذإو : لاق . ابنم ةدئاعل نذأ هنال معنتلا مث  ابنم مرحأ قب ىنلا نا ةنارعجلا

ا ناك ةرمعلا ف دعابت انك کلا نأ روح نع « ىنغملا» ىف قفواا ىحو : ىلا بحأ ناك هرفل سك نوكي ىتح
 ل

 هانمدقام هبجوو . ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب مهقفاوو « ميعنتلا راتعالل لسحلا عاقب لضفأ : ةيفنلا لاقو ۰ هرجأل

 هراهتعا امأو . ةشئاع ريغ ةرععلاب مرحيل لحلا ىلإ ةكم نم جرخ لب ىنلا دمع ىف ةباحصلا نم ادحأ نأ لقني مل هنأ

 امل لضفلا ميعنتلا نيعت كلذ نم مزاب ال نكلو « ةنيدلا ىلا ازاتج فئاطلا نم عسجر نيح ناکسف ةنارعجلا نم لي

 ال لحلا ىلإ ه واست ىرخأ ةبج نم لضفأ ميعنتلا نوكي امو « ةقفنلاو بعتلا ةدايز ىف لضفلا نأ بلا اذه هيلع لد

 ةرثكب رثكي ةدابعلا ىف لضفلاو باوثلا نأ ثيدحلا رهاظ : ىوونلا لاتو . لعأ هاو « هنم دعبأ ةبج نم

 الضف رثكأ وهو ضعب نم فخأ ةدابعلا ضعب نوكي دقف : درطء كلذ سيل نكل « لاق اک وهو « ةقفنلاو بصنلا

 نيتمكر ةالصكن اكسلل ةيسنلاب و « اهريغ ناضمر نم لال مامقل ةبسنلاب ردقلا ةليل مايقك نامزلا ىلإ ةبسنلاب اءاوثو

 ةيسنلاب ةضيرفلا ةالصك ةيئدبلاو ةيلاملا ةدايعلا فرش ىلإ ةيسنلاب و هربغ ر تامكر ةالمل ةبسنلاب مارا دجسملا ىف

 رثک أ ىلإ ةبسنلاب ةاكرلا نم مردكو « ةلفانلا ةالص نم كلذ وحنو اهتءارق نم لوطأ وأ اهتامكر ددع نم رثكأ ىلإ

 ةقاش یهو مب ىنلا نيع ةرف ةالصلا تناك دقو : لاق « دعاوقلا » ىف مالسلا دبع نبا كلذ ىلإ راشآ ۰ عوطتلا نم هنم

 لأ هللاو . اةلطم هتالصل ةيواسم ابتفشم عم هريغ ةالص تسيلو ؛ هريغ ىلع

 رارکست ريغ نم * انك ناكم » نالا ىف ىذلأ ( ١



 ةرمعلا باتک - ۹ ٩

 ؟ مادرلا فاوط ني لر له ج رخ "مت قرمُلا فاوط فاط اذإ ريتملا صاب - ٩

 انجرخ» تلاق اهنع هللا یضر ةثئاع نع مسانلا نع ديم نب ملأ انثدح بل وبا شرم - ۱۷۸۸

 ئدك هعم + ٣ نم : هبال طك ینا لاقف « ف رسب البف « جا محو جملا رهشأ ىف حح اب نیلم

 ةكوق ىوذ هباحسأ نم لاجرو ول بلا مم ناکو . الف یذع همم ناک و « لملف ةر اپلمجم نأ بحأ
 لوقت کنمس : تلق ؟ كيك ام : لاقف ء ىكبأ انأو وقل بلا لع لخدف . ةرمش مل نكست رف ئىدا
 « مذ تانب نم تنأ « كرضب الف « لاق . لصأ ال : تلق ؟ كن امو : لاق . ةرسلا تمیقف « تلق ام كباحأل
 نم انرقن تح تنكف : تلاق . اهكف زر نأ لا یسع « كتجَح ىف ینوکف « نپلع بدک ام كيلع بتک

 «اکشفاوط نم افرا "من « ةرمشب لهثلف مرحلا نم کتخأب جرا : لاف نجرا دبع عدف « بصح | ان نفی

 « سانلا لحتراف « ها ىف ليحكلاب ىانف . من : تلق ؟ غرف : لاقق « لیلا فوج یفانگف. انه اه اکر فن

 « ةنيدلل ىلإ ابجوم جرخ "مث « حیصلا ةالص لبق تييلاب اط نمو

 ىف ةشئاع ثيدح هيف دروأ ( عادولا فاوط نم هزي له جرخ مث ةرمعلا فاوط فاط اذإ رمتعملا باب ) هلوق
 ۳ اکناوط نم اغرفا مث ةرمعب لبتلف مرحلا نم كتخأب جرخا 0 نمحرلا ديعل دلل هلوق هفو ¢ ميعتتلا نم امرمع

 اي, عادولا فاوط نم هئرحي هنأ هدلب ىلا جرفن فاط اذإ رمتعملا نأ ءاملعلا نيب فالخ ال : لاطب نبا لاق . ثيدحلا

 ةرمعلا فاوط دعب عادولل تفاط ام اهنأب حيرصتلا ةشئاع ثيدح ىف نكي ل امل یراخبلا نأكو . ىهتنا . ةشئاع تلعف

 فاوط نع ینفپ نكرلا فاوط نإ انلق نإ - نکرلا فاوط دعب عقو اذإ ىعسلا نأ ةشئاع ةصق نم دافتسیو . انه

 هلوق ٠ اعم عادولاو نكرلا نع روكذملا فاوطلا ءازجا عطقي ال جورخلاو فاوطلا نيب ىعسلا للخت نأ - عادولا

 قحإ قيرط نم مسمل اذكو <« ءابلا فذع «فرس د تقولا ىبأو رذ ىبأ ةياور ىف ( فرسب انلزف ) ثيدحلا ف

 ىلإ جملا خسفب هباععال عقلي همأ نأ هرهاظ ( یده هعم نكي مل نم هباحسأل ) هلوق ٠ حلفأ نع عابطلا نب ىسيع نبا

 لمتحو , ةكم لوخد دعب كلذ مهل هلوق نأ ةباورلا هذه ريغ ىف فورعلاو « كم مملوخد لبق فرسب ناك ةرمملا

 اذك ( كيلع بتك) هلوق ۰ تایانکلا فيطل نم یهو « ضيحلا نع كلذب تنك ( لص ال تلق ) هلوق . ددعتلا

 ةیاور ىف (كتجح ىف ینوکف ) هل . اسل اذكو « كيلع هنا بتک » رذ بالو  هلءاف مسی م ام ءانبلا ىلع شکل

 ىف ( نحرلا دبع اعدف ) هلق . «بصحا خلي هللا لوسر لزنف تيبلاب تفط مث تربطتف ىنم انلزن یتح » ظفلب

 هو « مرحلا نم » ىن مشكلا ةياود ىف ( مرحلا كتخأب جرخا ) هلوق . « ركب ىبأ نب نحرلا دبع-» لس ةياور
 ةيقبل قفوأ یهو « لسیلا رخآ نم » ليعامسالا ةياور ىف ( ليللا فوج ىفانيتأف ) هلق . لسل اذکو ؛ حضوأ
 ءدعصم وهو ةطببم انأو هتيقلف » تلاق ان باويأ لبق مدقت دقو مقلب ىنلآ ىلا . أ اهنأ اهرهاظو . تاياورلا



 ۹1 ۱۷۸۸ كجا
 ت ا

 نا ماعلا لع صاخلا فطع نم وه (تيبلاب فاط نمو سانلا لحت اف هلوق ایس اکحضاو امبنيب عمجلاو « سکملا وأ

 ةفص لوصولا نوكيونأ لمتحيو « عادولا فاوط فطي مل نم سإنلاب تدارأ اهلعلو , نيفئاطلا نم معأ « سانلا د

 © ضر مهیولق ىف نيذلاو نوقفاثملا لؤي ذإ ) ىلاعت هلوقك ف وصوملاو ةفصلا نيب فطاملا طسوت باب نم سانلا

 « قايسلا اذه خم ىلع ءانب هلكاذهو .نوكذملا اديز بحاصلاب دارأ اذإ كيحاصو دیز تررم وحن هنوبيس زاجأ دقو

 نبأ دنخ عقو اذكو حلا تيبلاب فاط مث سانلا لتراف : باوصلاو ۰ فيرحت هيف عقو هنأ ىدنع بلغي ینلاو

 فاطف حبضلا ةالص لبق تيبلاب.رف لحاف « ليحرلاب هباععأ ىف نذأف د ظفلب حلفأ نع قنحلا ركب ىبأ قيرط نم داد
 فاطف تيبلاب رف « جرغ ليحرلاب هباحأ ىف نذأف » لس ةياود قو < ةنيدملا ىلإ اهجوتم فرصنا مث ۰ جرخ نيح هب

 امجوتم رف « سانلا لحت راف » ظفلب هجولا اذه نم ىراخبلا هجرخأ دقو « ةئيدملا ىلإ جرخ مث . حبصلا ةالص لبق هب

 هللا لوسر انج , هذه ىنعي مساقلا ةناور ىف هلوق : ضايع لاق « تامولعم رهشآ جا باب » ىف هجرخآ « ةئيدملا ىلا

 ىف تضم ىلا ینمی ةشثاع نع دوسالا ةياود فو « ليحرلاب نذاف من تلق ؟ تغرف لوف : لاقف هلزنم ىف وهو علا

 وهو ةدعصم انآ وأ ةطببنم انأو ةكم نم دعصم وهو كم هللا لوسد ىنيقلف » : « تضافأ ام دعب تضاح اذا باب و

 امهو ؛ مساقلا ةءاورل قفاوم اذمو « ةبصحلاب وهو هانيتأ ىح انلبقاف » اسم دنع ىنعي اع ةيفص ةياور فو « اهنم طببتم

 فاطف تيبلا ىلا بكر مث بصح اب ةدقر دقر مب هنأ «عادولا فاوط باب » ىف ىضم ىذلا ىنعي سفأ ثيدحل ناقفاوم

 حس « معن تلاق ؟ تغرفآ ه ةشئاعل لاق نأ دعب « ةب فاطف تيبلاب ىف ه هلوق لاكشإلا نم بابلا تیدح ىفو : لاق هب

 داعأ هنأ لمتحيف لاق « هب ناکینلا لزنلا ىلا ةعجار یهو عادولا فاوطل هجوت ههنا ىرخألا ةياورلا ىف اطوق

 ايلاط هجوت امل هناکف < ابلفسأ نم ناك اإ ةكم نم هجورخو < ةكم لعأب وهو حطب الا ناک هلذنم نال عادولا فاوط

 روذعم اذه ىف ىضاقلاو « یبتنا تيبل ابهدپع رخآ ن وكيل فاوطلا رركف ةكم لفسأ نم جرخیل دجسم اب زاتجا ةئيدملل
 ؛ دجسلاب زورلا هيلع متحتي ةكم لفسأ نم ةنيدملا ىلا جورخلا دصقب ىذلا نأ نظف « نكامالا كلت دهاشي مل هنآل

 ةهج نم هدصقم ثدح ىلا ةكم رهاظ نم ازاتجم رع, حطب الاب هلزنم نم لحارلا لب , هنيأع نم هدهاش اک كلذكس يلو

 ىراخبلا ىف ليصآلا ةياور ىف عقو دقو : ضايع لاق  الصأ دلبلا ىلا لخد الو دجسلاب رورملا ىلا جاتحي الو ةنيدملا

 عادولا فاوط وه هناوط نأ لمتحیف . فاوطلا داعأ هنأ رکذب ملف لاق « تيبلاب فاط نمو مب هللا لوسر جرف و

 لحرف ءاحطبلأب هتخاناب سانلا ىدتقي نأ هركهنأ قازرلا دبع دنع اک بصحم ا نم لقتنا نيح ناك ةشئاعل هءاقل نأو

 هنأو « ليحرلا اذه ىف ناكامل هؤاقل نوكي نأ لمتحيف : لاق « اهرظتني اهئارو نم وأ ةبقملا ربظ ىلع خانأ ىتح

 عادولا فاوط كلذ دعب فاط مث ءاذكو اذكناكمي كدعو» » امل هلوقب دوسالا اور ىف هشنع ىذلا ناکلا

 « اهيف عادولا فاوط رکذ نع توکس» لیصالل اهازع ىلا ةلاورلا نأ ىضتتتي وهو « نسمح ليوأتلا اذهو . یهتنا

 ىلا كلذ ضايع وزع ىف مث « تيبلاب فاط نهو هلوق لدب « هب فاطف تيبلاب رف » ابف باوصلا نأ انيب دقو

 ىسنلا لقع» نب ميهاربإ ةياور ىح ءاوس كلذ ىف اهلع انفقو یا تاياورلا لک ناف « رظن هدحو ليصألا

 رك اسع نبا ةاود فو  مجلا ديدشتو واولا حتفو ميلا ضب ( اهجوم ) هلوق ٠ ملعأ هقاو ىراخبلا نع

 ابيرق ثيدحلا اذه ثحايم تمدقت دقو « ميجلا کیو ءات ةدايزب اپجوتم



ESنص تک ۱ ۱  
 جللاب لمقام ةزمملاب لفي باپ -۰

1A۹هيبأ نع ین ةيمأ راک لعب بوس ییادح لاف الاطع اند ر 3 نحر مع ۲ وا ارزو -  

 ی فک: لاقق - ةرفص لاق وآ - قوا أ هيلعو بج هيلعو « ارباب وهو لكم یا نأ الجر نا »

 لزا دقو ا "ىبنلا ”تيأر دق ینا تذروو « بوب ريف « مولا ىلع ا ل رنا ؟ ترحم ىف عتصا نأ

 عرف« مند تلق ؟ یحول هيلع هلا لزنأ دقو هَ ىلا ىلإ نآ كر أ « است * رع لاقف . یوا وی

 لا بأ: لاق 15 e »۰ هل هيلإ ت قبر د

aT TT - ۰ل لق أ يأ نو  

 « نا رئامش نم ةورلاو اصلا نإ ) ىلامتو َكرابن هلا لوق تبأرأ سلا ثيدَح ذئموب انأو - هو "بلا جوز
 تلاقف . امهم هوا ال نأ اش جا ىلع ىرأ الف ( ام فكوطي نأ هيلع حانج الف رمتعا 0-0 2 ۶ ا . 6 0 ۱ ی 5 م در ی

 «راصنألا ىف آلا لع تا زا )| « « امهم فوت ال نأ لع حاج الف تناك لوقت اتناك و. الك: ةشن

 ج ۱ بق « ةورلاو اصلا نيب اوف وب قا نوت اوناكو دی وان تناكو ةا نو 0

 وأ تيا حح نف ٠ للا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ ) یا هللا لزنأف « كلذ نع لإ هلا ةلوسر و مالو

 تر الو هیرصا جح هللا ”مئأامد رماشه نع ةيواعم وبأو نايفس داز ( انهم ”فكوطي نأ هيلع حاج الف تعا

 « ةورلاو افلا نيب 'فطي م

 « جلا ىف لءفي ام » ىنييمشكللو « ةرمعلا ىف لعفي » لمتسلا ةياور ىف (جحلاب لعفي ام ةرمعلاب لعفي باب) هلوقب
 نب ىلعي ثيدح قايس هيلع لدي ال حجوأ لوآلاو + اهلكال لاعفآألا ضعب دارملا وأ « لاعفالا نم ال كورلا نم ىأ
 ىنلا ىلع هللا لزئأف ٠ قرع ىف عنصأ نأ نمت فيك ) هلوق < هثحابم عم جحلا لئاوأ ىف هريرقت مدقت دقو ةيمأ

 نم نأ لع ءابلعلا نم ةءامج هب لدتسا دق و « نآرقلا نم ذئنمح لزنلا نایب ىلع تایاورلا نم ءىش ىف فقآ م ( هلل

 اوم اور ىلاعت هلوق ذئنيح لزنلا نأ ىرخأ قيرط نم « طسدالا » ىف ىلاربطلا دنع عقو نكل < لتیال ام یحولا

 . ملعأ هقاو تافصلاو تآيملا لوانتي هئاف , مامتإلاب مال مومع بولطلا ىلع هنم ةلالدلا هجوو €( هلل ةرمغلاو جحا
 « ىوقتلا نم ةددشم ةانثمو لصو ةزمهب انه لمتسال عقوو « نونلا نوكسو ةزمبلا حتفب ( ةرفصلا قد ) هلوق

 رثأو قولخلا رثأ لسغا » نكسلا نبال عقوو . دحاو ىنعم ىلإ اعجر نإو هجوأ یهو : « علاطلا » بحاص لاق

 نم ةورااو افصلا نأ  یلاصت ةلوق ىف ةشئاع ثيدح بابلا ف فنصملا ركذ مث . روهشملا وه لوألاو « ةرفصلا

 جح نف ) ىلاعت هلوقل ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ةيعورشم ىف ةرمعلاو جملا كارتشا هنم ةلالدلا هجوو € هللا و رثاعش

 ۷ نآ , هلرقو . جا ءانثأ ىف« ةورلاو افصلا بوجو باب » ىف ةافوتسم هثحابم تمدقت دقو ( ستعا وأ تيبلا



 516 ۱ ۱۷۸۱-۱۷۹۵ دلت
ا
 

شئاع نع هيبأ نع ىنعي ( ماشه نغ ةيواعم وبأو نايفس داذ ) هلوق . « امهثي د ییمکلا ةياور ىف « ام فوط
 ة

 فوقوملا ركذف ماده نع هن عيكو قيرط نم یر ابلصوف نايفس ةياور امأ ( حلا ءىرما جح هللا متأ ام) هلوق

 مدقت دقو لسم اهلصوف ةيواعم ىبأ اور امأو « اضيأ افوقوم ةشئاع نع رخآ هجو نم قازرلا دبع هجرخأو طقف

 هيلا راشملا بابلا ف ثحبو ةدئاف نم اف ام ىلع مالكلا

eهنع فا يضر رباج نع المع لاقو "ریتم لح یت قم بس  : 

 « ار و نر مث اوفوط و ةرع اهولم ۶ نأ باسا بیلا را

 ةلوسر رتتعا » لاق وأ بن وا دبع نع یا نع رج < نع مهار بأف واحسا شرم - ۰۱

 لهآ ی مگر او : همم اهانت او ةَو لاو انس نه اار فاط 2کم ]هد امف ( هم ا*رمتع دعا در نا

 « ال : لاق ؟ ةبمكسلا لخد ناك أ : ىل بحاص هل لاقف . ٌدحأ همك نأ ةكم

 هيف بص ال« بّصق نم نا ىف تيبب ةعدخ اور » لاق ةد لاق ام اند لاق -- ۲

 « بّصن الو

 [ ۳۸۱۹ : ی هفرط - ۱۷۹۲ ثيدحلا ]

 ا هللا ئضر رع نا الاس د لاق رايد نب ورم نع نايف انت دح لاق دا شر - - ۴

 فال 2 ىلا مد: لاق ؟ 7 نما یی, ةورلاو املا نيب تب لو ةر ع ىف تيبلاب فاط لجر نع

 و هللا لوسر ىف کل ناك دقو « ادرس ةورلاو افصلا نيب فاطو « نيتك ر ماقل یخ سو او تيبااو

 رم

 6 هذ

۰ 

 افلا نيب فوطب یتح ابن رقي ال » لاقن اهنع هللا ضر هللا دبع نب َرباج انلأسو : لاق ب ۵

 4 ةورللو

 نع باش نب قراط نع 0 نأ سيق ن هم ا انث دح راشب ن دج اشو - ۰

 تلق هناا لاق 2 بم وهو ءاحطجأاب هلي ىنا ىلع تمدق » لاق هنع هلل فر یرشألا سوم ىبأ ۱

 ةورللو افصلابر تایل نط 6 تفسخأ : لاق . لي ىلا لالهاك ل العاب كيبل : : تاق ؟ تللهأ ام : لاق“ من

 تكف « جلاب تل مث «ىسأر "تدك سيق نم ةا تأ م قدر لاو افصلابو تيبلاب توقف لا م

 ىنا لوقب نذَحَأ نو « مالا اس فا باتكي ذأ * نإ : لاقف ريع ةفالخ ىف “ناک ىت> . هب ىقفأ

 « لع ئذملا عبي تح ال



Aةزمعلا باتيك  
 ءامسأ .ىلوم هللا دبع "نأ دوسألا ىبأ نع ورم انّربخأ بهو نا انبَدح یسیع ن دحا او - ۱۷۲

 اه اف ان دل دم ىلع هلل لص : نوجاب تو لک لوقت ءا مسی ناک هنأ هند ركب ىبأ تنب

 الف ؛ نالنو "نالفو هری زلاو ةشئاع قتخأر انآ تا هتعاف ۱ نداوزا هيفا لقا اغ ذثموب نحنو

 « جلب هیشملا نم انلدهأ تیبا اسم

 ال : لاطب نبا لاق « هيف لوقلا مدقن دقو سابع نبا بهذم ىلا ةمجرتلا هذهب راشآ ( یمتعلا لحب ىتم باب ) هلوق
 ةرمعلا نم لحي » لاقف سابع نبا هب ذش ام الإ « یمسیو فوطی ىتح لحي ال رمتعلا نأ یوتفلا ةءآ نيب افالخ لعأ
 اذإ سمتعلا نأ ىلا بهذ سانلا ضعب نأ لملا لهأ ضعب نء ضايع لقنو « هوهار نب قح) هقفاوو « فاوطلاب

 ىف ىعسلاو فارطلا نوكيو « مرحلا ىلع مرح ام لك لعفي نأ هلو ؛ عسي ملو فطي ملنإو لح مرحلا لد
 نكرلا ملتسا نميف لاقف ىلحلا بطقلا لفغو « اهبئارغو بهاذملا ذوذش نم اذهو « جاحلا قح ىف تيبملاو یرلاک هقح

 نم فرط وه ( خا راج نع ءاطع لاقو ) هلوق . عاجالاب للحتلا هل لصحم ال هنإ : ذئنيح لحأو فاوطلا ءادتبا ىف

 ثيداحأ كلاث وهو - رباج نع رانيد نب ورع ثيدحب فنصملا نيبو « معنا ةرمع باب » ىف الوصوم مدقت تیدح
 نأ هل لحم ال هنأب راج مزجل « ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب ىأ « اوفوطي » ةياورلا هذه ىف هلوقب دارا نأ ى بابل

 قوأ ىبأ نبا ثيدح اهل وأ : ثيداحأ بابلا ف فنصلا ركذ مث ۰ ةورملاو افصلا نيب فوطي ىتح هتأرما برقي

 ىف هدروأ دقو < هيوهاد نبا وه قتح] ( رج نع يهار| نب قع انثدح ) هلوق . ثيداحأ ةئالث ىلع لمتشم وهو

 هللا دبع ثيدح ىلع مالكلا ىنأيسو « دلاخ ىلأ نبا وه لیعا لو دیم لا دبع نبا وهو « ريرج ان ريخأ » ظفلب هدنسم
 « ةبمكلا لخدأ » هلوق ىلع مالكلا مدقتو « ىلاعت هللا ءاش نإ اهيقانم ىف ةحيدخم قلعتي ام ىلعو یزاغلا ف وأ ىلأ نبا

 كلت ىف اپلخدب مل هنأ هانعم « ةيعكلا لخدأ » باوج ىف ءال » هلوتو « جملا ءانئأ ىف ةيعكلا لخدي مل نم پای » ىف
 مدقت ( رائيد نب ورمع نع ) هلوق ۰ افوقوم راج نعو اعوفم رمع نبا نع رانید نب ورمع ثيدح قاثلا . ةرمعلا

 «رانيد نب ورمع اذئدح لاق نایفس انئد> د ظفلب ةلبقا باوب أ ىف ةالصاا باتک ىف ىديحلا نعدانسالا اذهب ثيدحلا اذه

 هلق . ادج ردان اذه لشم عوقوو « ةدايز ريغب اعيمج نتملاو دانسالا قاسو انه ةنعنملاو كانه كيدحلاب ريعق

 ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ضعب مدقن دقو « هترمع ف فاط لجر نع» رذ نأ ةياور ىف (ةرمع ىف تيبلاب فاط لجر نع)

 لحي هنأ سارع نبا نع ىررام الإ دوهملا لوق وهو مكحلاب مهاتفأ ارباج نآ و عابتالا ىلا راشآ ربع نبا نأو ةالصاا ىف

 : لاق هنأ دانید نب ورمع نع ةبعش نع ردنغ قيرط نم یاسنلا دنع عقوو. فاوطلا درجمب هيلع مرح ام عممج نم

 لصح له دارلا و : اعماج ىأ (هنآما یتایآ) هلق . هب ردنغ وهو رفعج نب دم نع دحآ هجرخآ اذكو « ةنسوهو

 ال هتامدقمو عامجاب ةرشابملا ىب دارملا ديك أتلا نونب « اهئبرقي ال » هلوقو ؟ ال مأ ىعسلا لبق مارحإلا نم للحتلا هل

 امإ و ةلك اشملل امإ ىعسلا ىلع فاوطلا قالطإو ؛ ىمس ىأ ( ةورملاو اقصلا نيب فاطد ) هلق . ابنم برقلا درج

 هلق ۰ ابمضزوج و ةزمپلا ركب (ةوسأ ) هلق . .تيبلا فاوط ةبحاصم ىف هعوقولو فاولعاا نم اعون هنوكل

 « ماقلا فلخ فاوطلا ىمكر لص نم باب » ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو « رانید نب وربع وه لئافلا ( ازباج لأسو )

 نود ثيدسحلاب رع نا نع دانید نب ورع نع امهالک جرج نبا قیرط نم « ىعسلا باب » قو ةبعش قي رط نم



 ۷ ۱۷۹۱۰ ۱۷۱ فی دما

 امهثييعت فو « فاوطلا :ىتمكر ةالص اذکو .« .ةرمعلا ف بجاو یمسلا نأ ثيدحلا فو « نیا و رع نبال نيلاؤسلا
 الإ « فئاطلا ءاش عضوم ىأ ىف امهزاوج ىلع قافتالا. رذنملا نبا لقن و « هيلا راشلا هباب ىف قبس فلخ ماقملا فلخ

 يأ ثيدح كلاثلا . ماقلا فلخ امبنيعي ناك هنأ یروثلا نع انباحصأ ضعب لقنو « رجحلا ىف امبهرك اكلام نأ

 ىضتقي هناف « لحأ مث ةورملاو افصل اب و تيبلاب فط » هلوق هنم ةجرتلا دهاشو « لِي ینلا لالماك هلالهإ ىف یموم
 انما ) هلوق ۰ « هر ىنلا نمذ ىف لهأ نم باب » ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « ىعسلا نع لالحإلا ريخأت
 « ىذاملا لعفلا ظفلب « غلب » یییمشکلا ةءاور ىف ( غلبي ىح ) هلوق ۰ « مای » ینبمنکلا ةياور ىف ( ماقلاب

 اع ىأ « تللهأ ا د كلذ دعب هل هلوقک اذهو ؟ جحلا تون وأ جحلاب تمرحآ له ىأ « تججحأ , هلوأ ىف هلوقو

 بودنم ريغ شک الا اذک ( دحأ انثدح ) موق . ركب ىبأ تنب ءامسأ ثيدح عبارلا ؟ ةرمع وأ جحب ىأ ؛ تمرحأ

 دمحأ نه لسم هجرخأ دقو « حلاص نب دمحأ انثدح » رذ ىبأ ةءاور ىفو « ىسيع نب دمحأ انثدح د ةع رک هاور فو

 اذه ريغ اهنع ثيدح هل مدقت ءامسأ یوم هللا دیعو « ثرادا نبا وه (ورمع انربخأ) هلو . بهو نبا نع ىسيع نبأ

 هلو . نويئدم هفصنو نويرصم هفصن دانسالا اذهو . امهریغ هدنع هل سيل و « هلهأ ةفعض مدق نم باب » ىف

 ةربقلا هدنعو « راعشالا ىف هرکذ درکت دقو « هک فورعم لبج : ةفيفخلا مهلا مضو ةلدهملا حئفب ( نوجحلاب )

 قرذالا هلق ام لصحم !:ركذ ینلا اذهو « ىنم ىلا اهنم جراحلا نيم و ةكم ىلإ لخادلا راسي لع لعلاب ةفورعملا
 دقف « حضا و طاغ وهو « هك نم ثلثو خسرف ىلع نوجحلا : لاقف لیپسلا برغأو « ءابلعلا نم امهريغو یک اهلاو

 : ىلاقلا ىلع وبأ لاقو « نيرارجلا بعش لب ىذلا دجسلا ءاذحي فرشملا لبجلا نوجحلا : ىركبلا دبع وبأ لاق
 ىلع لديو . یثثا نيرارجلا بعش دنع كسم لهأ ةربق» یهو ةئيدملا نه مدقي نم ىأ - نييئدملا ةينث نوجحلا
 . : رعاشلا لوق ليبملا طاغ

 بصح ا نوجحلل اراج ماد امو هناك« كن ندا ام كيکينس

 نفد تام امل بالك نب ىصق نأ هخايشأ نع ىدقاولا یورو « کم جراخ هنأو هدحو بصحا ركذ مدقت هو

 : کم لهأ ضعبل ريبزلا دشنأ و « هدعب سانلا نفادتف نوجحلاب
 مک أو كداکد نيب بعشلاب ديس نم هئيبو نوجحلاب ک

 قرزالا ركذو ؛ حص حص ءارلا ىلع بتکو ىطاشلا ىضرلا اهركذ ةليقث ءادو ميج دارج عنج مدقت ىلا نيدارجلاو

 لسبجلا نيبو نالا ةكم روس نيب نأ الإ نآلا بمشلا اذه ىل.وج دق : تلق . ماع ینپ نم لجر بد ىبأ بش هنأ

 بئاقحلاو « بئاقحلا فافخ هتياور ىف لسم داز ( فافخ ذئموب نحنو ) هلوق . وه هلعلف بعشلا هبشي اناكم روكذملا

 هلو ۰ فيدرلا عضوم ىف همجتاو> نم هفلخ بكارلا هیقتحا ام یهو ةدحولابو فاقلانو ةلمهلا حتفب ةبيقح
 لوسد عم انمدق » ءامسأ نع ةبيش تنب ةيفص ةءاور ىف « ةرمعلا ىلإ جحلا اوخسف نأ دعب ىأ ( ىخأو آنأ ترمتعاف )

 ىده ىعم نكي ملف « لحيلف ىده هعم نکی مل نمو « هما رح] ىلع مقيلف ىده هعم ناک نم : لاقف جلب نیلبم عيد هلل
 « ءامسأ لوم هللا دبع ةياور ىف ل>أ نم عم ريبزلا اهركذل رياغم اذهو . ىبتنا « لحي لف ىده ريبزلا عم ناكو « تللحأف

 اهل تعقو ةروكذملا ةصقلا نأب اهبنیب عمج ناف « ىدحلا قاس نم هنوكل لحي مل هنآ ءامسأ نع ةيفص ةياور ةيضق ناف

 ىلوم هللا دبع ةناور ىرا"بلا دنع حجر دقق الو - هدعب ىلع ىووذلا هيلا داشأ اک - عادولا ةجح ريغ ىف ريبزلا حم

 یرابلا مه + ۳ ج۷۸ م



۲٢ AAةرسلا باتك _  
 .یوقید ٠ فالتخالا نم امهيف اه عم لس امج رخأو « ةييش تلب ةيفص ةياور نود امجاوخ ىلع رضتقاف ءامسأ
 ىف روكذملا دوسالا سبأ وهو نمحرلا دبع نب دمع قيرط نم < هوضد ىلع فاوطلا باب » ىف مدقت ام ىداخيلا عینص

 اهتخأویه كلهأ ابنآ ىأ ىتربسخأ دقو » هرخآ قو اثیدح ركذف « نيبزلا نب ةورع تلأس : لاق دانسالا اذنه
 تب ءامسأ ىه.همأو « روكذملا ةورع «:قتربخأ د لئاقلاو « اولج نکرلا اوحسم ايلف ؛ ةرمعب نالفو نالفو ریزلاو
 عقاولاو فاط سیف ةشئاعل اهركذ وهو ىخآ لاكشإ هیقو . ابن هام لوم هللا دبع ةياورل قفاوم اذهو < ركب نآ

 « يقلب ىنلا دعب رخآ تقو ىف تناك ةرمعلا كلت نأ دارملا نأ ىلع كانه هتلوأ تنكو « اضئاح ذئنيح تناك امنأ
 قو ابف لوقلاو ؛عادولا ةجح ىف ممل تمق و ىىتلا ةرمعلا دوصقملا نأ ىف رهاظ هناف  هابأت بابلا اذه ةياور قابس نكل
 ئات « همو# ىلع وه سيل : هيلع مالکلا ىف ضايع لاق دقو < ءاوس ةشئاع قح ىف لوقلاكرييزلا قح ىف كلذ نم

 لیضو : لاق . ابتربع نم ىلاحن الو تيبلاب فطت ملف تضاح اهنأ اف ةحيحصلا قرطلا نال « ةشئاع ادع نم دارملا
 ىف ىلا ريغ ىف ىرخأ ةرع تدارأ انآ و قباسا ليوأتلا کح مث « معنتلا نم اهتلعف یا اهترمع ىلإ تراشأ ةشئاع لمل
 هتفرع.نم ضعب تمس ابنأك ( نالفو نالفو ) هلوق . كلذ نم ريبزلاب قلعتي ام ىلع جري ملو هأطخو « عادولا ةجح
 امف ) لوق . كلذكاوناكةباحصلا رثكأ نأ ةشئاع ثيدح نم مدقت دقف « مهنيمعت ىلع فقأ لو « ىدحلا قسي مل نم

 ةشئاع ثيدح نه « ءوضو ريغ ىلع فاوطلا باب » ىف مدقت دقو « نكرلا انيلتساف تيبلاب انفط ىأ ( تيبلا انحسم
 رع لاق اک فاوطلا ىلع قلطي راصف نكرلا حسم تيبلاب فاط نم لک نال زاجلا اذه غاسو « نكرلا انحسم » ظفلب
 : ةعمب ر يآ نبا

 حسام وه نم ناکدالاب مسمو ةجاح لک ىنم نم انيضق الو

 ان اراصتخا ىعسلا فذحو « اوعسو اوفاط اوحسم ىنعم نوک, نأ لمتحو . ضايع لاق « ىنثاط وه نه فاط ىأ

 ةجح ىف ناك كلذ نأ تريخأ ءاسآ نال ىعسلا بجوي مل نمل ثيدحلا اذه ىف ةجح الو : لاق « فاوطلاب اطونم ناك
 ‹ لعأ هللاو نيب ام ىلع لجأ ام لمحیف اوعسو هعم اوفاط مهنأ ةحيحص ىرخأ قرط نم ارسفم ءاج دقو < عادولا

 نم باجأو . قلحلا ركذي مو « فاوطلا دعب اولحأ مهن اهلوقل روظع ةحابتسا ريصقتلا وأ قلحلا نأ ىلع هب لدتساو

 ةدع ىف ريصقتلاب مالا تبث دقو . ةدحاو ةصقلا ناف , هلعف كرت كلذ نم مزاي الو هنع تتکس اهنأب كسف هناب لاق

 : شک الا لاقف یعسو فاط نأ دعب رصق نأ لبق عماج نميف اوفلتخاو . هركذب ردصلا رباج ثیدح اتم ثيداحأ

 لدتساو . امژاضقو اهدساف ىف یضلا هملعو هترمع دسفت : ىعفاشلا لاقو « هيلع ءىش ال : ءاطع لاو < ىدهلا هيلع

 مد هيلع لاق نم فالخي <« هيلع ءىش ال مرحلا نم جرخم ىح ريصقتلا كرت نم نأ ىلع ىربطلا هب
 2 1 و ی هم ے

 ؟ وزرا وأ ةرمعلا وأ جا نم مجر اذإ لوتی ام بسییساپ - ۲

 نا » امدع لا ضر رم نب وللا دبع نع عن نع ام انربخأ فو نب ٹا دبع او - ۷

 تارییکست ثالث ضرالا نم فرد لک ىلع بکس ةرمت وأ حح وأ وزغ نم لَك اذإ ناک لب هللا لوسر
 نوبات «"نوبیآ . ردق ءىث لك لع وهو دجلا لو للا هل هل کیر ال ءدحو هلا “الإ ال لوقي مث ٠



 ۹۹ ۱ ۱ ۱۸۰۰۰ ۱۷۹۷ تیمخا

 4 ۳ بازحألا مزهو ¢ هد رصنو ¢ هد نا قد ۱ نودماح ان« "نودجاس ¢ نودا

 [ ۱۳۸۰ ۰۱۱۱6۳۰۸۵ « ۲۹۹۰١ : ىف هفارطآ - ۱۷۹۷ ثيدحلا ]

 نم عجارا بادآب ناعتت مجارت انه فنصلا دروأ ) وزغلا وأ ةرمعلا جحلا نم عجر اذإ لوقيام پاب) هلو

 رع نيا نه عفان ثبدح بارلا شو دولل مجرت دقو ؛ قافالا رمتعلا قح ف اذهو < رتعلاو جاملاب كلذ قلعتل رفسلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه یفوتسم هيلع مالكلا قأيو « عجر وأ ارفس دارأ اذإ لوق» ام تارعدلا ىف

 ةبادلا ىلع ةنالثلاو « نیمداقلا حاملا لابقتسا سیصساپ - ۳

 هللا یفر سابع نبا نع ةمرک نع دلاخ اند میرژ نب ديزي انثدح دمآ نب لس اشو - ۸
 « نخ خو هيدي نيب ادحاو لمغ « باطما دبع ىب ةءاؤغأ هتلبقتسا ةكم  "ینلا حدف ال » لاق اهنع

 [ ۰۹۲۱ « ۰۹06 : ىف هافرط - ۱۷۹۸ ثيدملا ]

 ثیدح اپف دروآ و < نیکح ىلع ةمجرتلا هذه تلمتشا ( ةبادلا ىلع ةئالئااو نيمداقلا جاحلا لابقتسا باب ) هلو

 « ةرهاظ ىناثلا ىلع بابلا ثيدح ةلالدو « مه:ايبص ىأ بلطملا دبع ىنب ةليغأ هلبقتسا هب ىنلا مدق امل سابع نبا
 « ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هيلع مالكلا قأيو « هنيعب ثيدحلا اذه پف دروآ و بدالا ا یک ذلاب اهدرفأ دقو

 ار« الغ عج ةلغو اجلاس ةلغ ينصت ءةيليغأ ه هلوقو ٠ بلطلا دبع ین نم هلمح نم ءامسأ نایپو

 ةربع وأ جح ىف نوكي نأ نم معأ کم هلل ام همودق نال « مومملا نیرط نم بالا ثيدح نم هذخأف لوألا كىملا

 لاد ثيدحلاو « جا نم مداقلا قلم ةمجرتلا 0 ¢ عمجلو درفلل لاقي هنآل جاحلا ةفص « نيمداقلا » » هلوقو ٠ وزغوأ

 لعأ هللاو . ینعلا ثدح نم امیقافتال فلاخ امہ سیا جحل مداقلا قلت لع

 ةادملاب مودنلا اپ - ٤

 فا ىضر رع نا نع لا نع هللا ديبع نع م ضايع نب * ان دح سس نب دحآ اشو - ۵

 نطبب ة ةفيلخلا ىذب لص عجر اذإو « ةرجشلا دجسم ىف لصُي ةكم ىلإ جر جرخ اذإ ناك ب ؛ 7 وسر نا:» امهمع

 € حبصب و تابو « یداولا

 هتيبمو ةرجشلا قي رط نم ةكم ىلإ لب ل ( ةادغلاب مودقلا باب ( هلوق

 جملا لئاوأ ىف ثردحلا اذه ىلع م دقو . : هل مجرت ام هفو ل عجر اذإ ةفيلحلا یذب

 شاپ لوغدلا بسا — 6۵

۱ 7 ۲ ۳ 0 ۱ 
 یفر سنا نع ةحلط ىبا نب هللا دبع نب قاحسإ نع ماه اند لیعاما "نب یموم اشو - ۰

 6 يشع وأ 0 ا دردی ال ناک« a لا ل بلا ناکد لاق هنع ذي

 . لاوزلا نيح نم یه لبقو ؛ ةمتعلا ىلإ برغملا ةالص نم ةيشعلا : ىزهوجلا لاق ( یثعلاب لومخدلا باب ) هل

 هنع ىبملا الو 3 نیس ال ةادغلا يف لوخدل) نأ نيبيل هذچ ل والا ةجرتلا بقع هنأكو 4 لوآلا انه دارملاو.: هلق



 هيلع مالکلا ىتأيسو « ثيددحلا « ةثعشلا طشنمل » لاق ثيح رباج كيد ىف كلذ ةلع نيب دقو « اليل لوخدلا

 حاکشا باتک ىف یفوتسم

 ةنيدملا مل اذإ ةلهأ قرطب ال سا - ٩

 لا ین » لاق هنه هللا ۍضر رباج نع برام نع ةبش انتدخ بهاران اسم اش = ۰۱
 « لی ةلهأ رطب نأ تل

 امأو « ءارلا مضب قرطي قرط لاقي « رفس نم مدق اذإ اليل مهیلع لخد ال ىأ ( هلهأ قرطي ال باب ١

 ىف قرط لامعتسال ذاجلا عفر لسجال ديك أتلف « اليل هلهأ قرطي نأ » هدعب ینلا بابلا ىف رباج ثيدح ىف هلوق

 . « لخد اذا د ىسخرسلا ةباور ىف ( ةنيدملا غلب اذا ) هلوق ٠ زاج وهو راپنلاب قرط سراف نبا یکح دقو « راہلا
 هدروأ ثيح بابلا ىف روكذملا راج ثددح ىف ةنيبم یبللا اذه ىف ةمكحلاو ٠ اهوخد دص: ىذلا دلبلا ةنيدملاب دارملاو

 ىلاعت هللا ءاش نا كانه ینوتسم هيلع مالكلا ىتأيو « حاكنلا باتک نم ءاسنلا ةرشع باربأ ىف الوطم
 ۱ لب 3 هّتفا ۶ 00 ے

 هللا 7 یر انس اد یخ ل رفمج نب دخ ان ربخ وا رخ ات ۱۸-۰۲

 اد تناك ناو ها 0 ةنيدملا تاجرد رهن رفس نم مق اذإ كَ ولا لوسر تاک » لوقي هنع

 انبح نما ابك رع » ديم نع ريم نیتراما از : دو « ابك رح

 ريغ 0 تر لات ينأ نع دی نع لماع اقدح هت بت اش

 [ ۱۸۸١ : ىف هنرط - ۱۸۰۲ ثيدحلا ]

 عرسآ باوصلاو < ورم ھا عرسآ د هلو « ىليعاممالا لاق (ةئيدملا غلب اذا هتفان عرسآ نم باب) هلق
 هسفاب ىدوتي خرس أ نأ کلا بحاص یک دقف . رظن هلاق امو . ءابلاب ىدعتي امو هسفنب یدتمیال هنأ ىنعي هتقانب

 هلوق . ضفاخلا عرب بصنف هتقانب عرسأ هلصأ «هتقان عرسأ » ىراخبلا لوق : قامركلا.لاقو « رجلا فرح ىدعتيو

 عمج مج اهدعي ءارلاو ةلمهملا حتفب ( تاجرد رصب أف ) لوق . لیعاعا وخأ ىأدملا يشك أ نبا یآ(رفمج نب دم)
 ةجود عمج ةلمهم اهدعيواولا نوكسو ةلمهملا.حتفب « تاحود » لمتسالر « ةعفترملا ابقرظ دارملاو رثكالل اذك ةجرد

 « بابلا اذه ىف عقو ا لادلاو مبجلا مضب « تاردج » ديمح نع رفعج نإ ليعامسا ةياور ىفو « ةميظعلا ةرجشلا ىهو

 هرخآو لادلا نوکسب « ناردسج » ظفلب هجولا اذه نم ليعامسالا هاور دوو ‹ رادچ مج نینمضپ تا کا

 ی دانا « علاطلا » بحاص لاق « ردج » ظفلب دی نع هرمض فأ ةيارر نم هلو « رادج عمج نو

 عرس أ ىأ ( عضوأ ) هلق . اضيأ رفعج نإ ليعامسا قيرط نم ىذمرتلا ةباور یهو : تلق . تاجرد نمو تاحرد

 هتياد كرح ىأ ابكرح .هلوقب قلعتي وهو.( اح نم ) سنا نع. ىنعي ( ديمح نع ريمع نب ثراحلا داز) هلو . ريسلا

 «تاردج لاق سذأ نع ديح نع رفعج.نبا وهو ليصاعبا انئدح ةيبنق دق ان دح» بفلضلا لأق مث « ةنيدملا هبح ببب
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 ایدح » لاق دحآ مامإلا ابلصو هذه ريمه نب ثراحلا ةياورو « تاردج » هلوق ىف ىنعي « ريمع نب ثراحلا هعبات

 ىلا رظنف رفس نم مدق اذإ ناك ملي ىنلا نأ سنا نع ليوطلا ديم نع ريع نب ثراحلا انثدح قت نب هاربا

 دلاخ قيرط نم « جرختسلا» ق ےک ىأ هجرخآو ء ارحب نم اپکرح ةباد لع كك نار اا مسرآ دلا تاردج

 ةروکذلا ةبيتق قیرط فنصلا دروأ دقو « ديمح نع امیمج ريمع نب ثراحلاو ريك ىنأ نب رفعج نب دمع نع دلخم نبأ

 ۱ ثراحلا دازو » یافصلا هخسن ىف عقوو « هنقان لدی « هتلحار د لاق هنأ الإ « ريمع نب ثراحلا ظفلب ةئيدملا لئاضف ىف

 كثيدحلا فو .ةروكذملا ةدايزلا ىف ريمع نب ثراحلل اقفاوم كاذك اور نم ىلع تہب دقو « ديمح نع هريغو ريع نبا

 هيلا نينحلاو نطولا بح ةيعورشم ىلعو ؛ ةئيدملا لضف ىلع ةلالد

 ( اهسراوبأ ني تويبلا اونأو : [ ةرقبلا اه ] ىلامت هللا لوق بيس - ۸
 تن « لوقي هنه ا < یضر ءاربلا تسمه : لاق قاحسإ ىبأ نع ةبش احدی ربأ انتم - ۱۸۰۳

 ؛اهروپظ نم نکسلو « مهن 4 باوبآ لبق م | اوما او اذإ راصنألا تناك ءانيف بلا هذه

 نو تويبلا اونأت نأب بلا سيلو )تأ ز زف « كلذ ريع هل أكف « هباب لبق نم لّكدف راصنألا نم لجر ءان

 :( ابن اوبأ نم توببا راز « قنا نم بلا نکلو «اهروپظ
 [ 40۱۲ : ىف هفرط - ۱۸۰۳ ثيدحلا ]

 وه ( قع) نأ نع ) هلوق ٠ ةيالا هذه لوزن نایب ىأ ( اهباوبأ نم تويبلا اوتأو ىلاعت هللا لوق باب ) لۇق

 ثيدح ىف ىتأيس نکل « راصنالاب كلذ صاصتخا ىف رهاظ اذه ( اوءاجل اوجح اذا راصن الا تناك) لوق . ىعيبسلا
 هجرخأ كلذكو « ءاربلا لاق اک ةداتق لسرم نم ديمح نب دبع هاورو  اشيرق الا كل ذك اوناك برملا رثاس نأ رباج

 . ىأ نع ليئارس] قيرط نم ةرقبلا ريسفت ىف یاس ( اوجح اذا )هلوق . هوحن سفأ نب عيبرلا لسرم نم ىربطلا
 اهدعب ةلمبملا ناكسإو فاقلا مضب ةبطق وه (داصن لا نم لجد ءاجل) هلق . « ةيلهاجلا ف اومرحأ اذإ » ظفلب قحس] .

 . امیحض ىف مكآحلاو ةب زخ نبا هجر خأ اک ىلسلا ىجرزخلا یراصن لا ةريبك نزو تالمهم ةديدح نب مام نبا ةدحوم
 نولخدب اوناكو « سجا ىصدت شيرق تناك : لاق رباج نع نايفس یا نع شعألا نع د قيرز نب را قيرط نم

 ناتسب ىف ب هلا لوسر انيبف « باوبألا نم نولشدیال برفلا رئاسو راصنالا تناكو « مارحإلا ف بازيلا نم ۱
 نم كعم جرخ هئاف « رجاف لجر ةبطق نإ هللا لوسد اب : اولاقف  یراصنالا ماع نب ةبطق هعم جرح ةباب نم جرن

 لزنآف « كنيد ینید ناف لاق « ىسحأ ین : لاق « تلعف اک تلعفف هتلعف كتيأر لاقف ؟ كلذ ىلع كلمح ام : لاقف « بابلا
 دبع هاورف نایفس نأ نع شالا ىلع هلصو ىف فلتخا نکل لسم طرش ىلع ناكن إو دانسالا اذهو « ةيالا هلل
 ىنأ نع هريسفت ىف لكلا اس اذكو « هقيرط نم اههریضت ىف خيشلا وبأو نت هجرخأ ارباج رك ذي لف هنع ديح نا
 لجرلا اذه نأب نيرسفملا نم هريغو ىوغبلا مزجو . هريسفت ىف ناجلس نب لتاقم ركذ اذكو « سابع نبا نغ خام
 ديه نآ نب دراد قيرط نم و رج نباو دم نب دبع هجرخآ ام لع كلذ ىف ارذمتعا و « توان نب ةعافر هل لامي

 سا تناکو + هرهط لبق نم نكلو « هبان لبق نم اتي اوتاپ مل اومرحآ أذإ ! رثاک : لاق شهلا ریبج نب سيق نع د
 اذهو : ؛ ةصقلا: نك ذف « محا نم نكي مو توبات نب ةعافر هل لاقب اوت و : هعيتاف اطئاح مب هللا لوسد لخدف ٠ ؛ هلعفت
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 « رخآ هجو نمارظن لسرلا اذه ىف نأ الإ « ةصقلا ىف ددعتلا ىلع لمح نأ زوجمف ادانسا ىوقأ هلبق ىذلاو « لسم

 ىف اريسفمو لسم حیح ىف امهم عقد اك هتومل ةميظعلا حيرلا تبه ىلا وهو « نيقفانملا ف دودعم توبات نب ةعافر نال

 « ىلوأ ماع نب ةبطق هل وكف الو اپوآ مسا و امهعسا قفاوت نالجر اب ىلع لمح مل ناف « راج ثیدح نم هريغ
 « ةعافر فالخم ةباس ینب نم ةبطقو « ةبلس ىنب نم راصن لا نم لجر لخدف » یربطلا دنع یرمزلا لسم ىف نآ هد ویو

 فو « رجاف لجر ةبطق نإ اولاقف د راج ثيدح ىف ناف « لخادلا ىلع راکنالا ىف لوقلا فالتخا ددعتلا ىلع. لد و

 دقو «ةدحاولا ةصقلا ىف نولئاقلا ددعتب نأ عنتمع سیل نکل « ةعافر قفان هللا لوسراب اولافف > ريبج نب سيق لسرم
 فو فعض هدانسا ىفو « ةنيدملا ب ىنلا مدق ام لوأ تعقو ةصقلا نأ جرج نبا دنع سابع نبا ثيدح ىف عقو

 « عادولا ةجح ىف عقو كلذ نأ اضيأ یربطلا دنع ىدسلا لسرم قو « ةيبيدحلا ةرمع ىف عقو كلذ نأ یرهرلا لس

 «ةرمعلاو جحلا لوانتي اذبف ءاومرحأ اذإ وناک» ىربطلا ةياور ىف عقو نكل «اوجح اذا اوناک» هلوق نم هذخأ هنأكو
 لحي ملةرمعلاب اولهأ اذا راصنالا نم سان ناك :لاقف كلذ مهعينص ىف ببسلا ىرهزلا نيبو « ىرهزلا لاق ام برقآلاو

 لوح نأ فتسلا لجأ نم بابلا نم لخدب ل هتيب ىف ةجاح هل تدبف لهأ اذا لجرلا ناكف “ىش ءامسلا نيب و مهنيب

 نع حصص دائسأب ديمح نب دبع هجرخأ ام الا مارحإلا بیس ىف ةنآلا لوزن ىلع تاياورلا تقفتاو « ءامسلا نيبو هنيب

 . ناك ىذلا یاب ىتح هبأب لبق نم تیپ ىنأي الف كلذ نع سبحیف هعنصب "یشلاب م« ةيلهاجلا نم لجرلا ناک » لاق نسحلا

 ناك» لاقف یظرقلا بمک نب دم مهفلاخو , مارحإلا ببب كلذ لمج هريغو , ةريطلا باب نم كلذ لمجل « ةب م
 جاجزلا برغأو ۱ فيعض دانساب متاح ىنأ نبا هجرخأ « تلزتف تيبلا باب نم هلزنم لخدي ۸ فکتعا اذإ لجرلا

 تاباورلا تقفتاو . لعأ هلاو حصأ حيحصلا ىف ام نكل « نمحلا نع یود ام الوزن ببس نأب مرج هيناعم ىف
 بقث مهنم لجرلا مرحأ اذإ نوكرشملا ناك » لاقف دهاجم كلذ سكعو « مريغ فالخب كلذ نولعفيال اوناك سمج لا نأ ىلع

 بهذو « بالا نم لخدف نيكرشملا نم لجر هعمو موب تاذ بِي هللا لوسر ءاجل « ابنم لخدف هتبي رهظ ىف ةوك
 « تلف ۰ ىنحأ اأو : لاقف یسحآ نإ : لاقف ؟ كن أش ام : لكي هللا لوسر هل لاقف ةوكلا نم لخديل كرشملا

 ىربطلا هجرخأ
۳ 

  باذلا نم ةعطق رفسلا بيسإب - ۵ ۰

 نه هع هلا "یضر ةريره ىلأ نع ملاص ىبأ نع ی نع ٌكللاماندح هم نب هللا دبع ارم ب ۵
 و مر سام ۷ ها ت ام سه 6 ور م 5 2 ا 5 7 1

 لجعیلف هتم ىضق اذاق . هموتو هبارشو همامط ک دحأ منع : باذملا نم ةمطق مرسلا » لاق يل ینا
 “ا

 ۱ ۵41٩[ 6 ۳۰۰۱ : ىف هافرط - ۱۸۰4 ثيدحلا ]

 جلا باوبأ رخاوأ ىف ةمجرتلا هذه داریاب یراخبلا راشآ : رينملا نبا لاق ( باذعلا نم ةمطق رفسلا باب ) هلوق
 راشأ فنصملا نوكي نأ لمتع نكل « قخي ال رظن هيفو « ىنا ةدهاجلا نم لضفأ لهألا ىف ةماقالا نأ ةرمعلاوب
 ` نع) هلوق . هج رخأ نم نایب قأيسو < هلهأ ىلا لجعيلف هجح كدحأ ىضق اذا » ظفلب ةعئاع ثيدخ ىلا جحلا ىف هدارياب

 « جيم ءةخض ف( > ١
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 یک تیدحتب كلام نع ىروباسينلا یح نب ىحن حرصو « أطوملا ىف وه اذكو ‹ كلام نع ةاورلا رثک ال اذک (یم

 نبا نأ ىنطقدادلا ركذو ء ىدع نبا هجرخآ ىمس لدب « ليهس نع » لاقف كلام نع دلخم نب دلاخ ذشو « هب هل
 هب درفت یورقلا ةمقلع ابأ نا : یتطقرادلا لاق نكل « دلخم نب دلاخ عباتف اضيأ ليس نع كلام نع هاور نوشجاملا

 . كلام نع قاكرولا رفعج نب دمحم نع یسلایطلا ريشب نع دمحأ نع ىتاربطلا هاورو « هيف مثو هنأ و نوشجالا نبا نع

 « ىسوم نع جلعد هب انثدح ىنطقرادلا لاق « یمس نع كلام نع یناکرولا نع هاورف نوره نب ىسوم هفلاخو « ليهس نع

 ىنظقرادلا هجرخأو « ىدغ نبا هلاق كلام ةياور ىف ظوفحلا وه ىعسو « هخيش نم وأ ىناربطلا نم ذه ىف مولا و : لاق

 لهالام : كلام لاق لاق نوشجاملا نب كلملا دبع نع دنسآ مث « ربلا دبع نبا هلاق كلام ريغ یمس نع هورب مو امهريغو

 ام تفرع ول : لاقف « كريغ دحآ ىمس نع هورب مل هل ليقف ؟ « باذعلا نم ةعطق رفسلا » ثيدح نع ىننولأسي قارملا

 هيف موو « ملاص ىنأ نع رضنلا ىبأ نع كلام نع بوقعي نب قيتع هاورو « كلذل هلسرأ اعر كلام ناكو « هب تثدح

 ةعيبر نع لاقف رخآ ادانسا هيف دازف كلام نع حارجلا نب داور هاورو « ىنطقرادلاو املا هجر خأ كلام ىلع اضيأ

 رلا دبع نبا هجرخأو ۰ حارجلا نب داور هيف أطخأ ىنطقرادلا لاق « هرک ذف هدانساب یم نعو ؛ ةشئاع نع مساقلا نع

 نأو الصأ ليهس ثيدح ىف هل نأ ىلع لدب اذمو « هيب أ نع لمبس نع یدرواردلا ريزعلا دبع نع بعصم ىبأ قيرط نم

 قيرط نم ىدع نبا هجرخأو « ةريره نأ نع یربقلا ديم قيرط نم هدنسم ىف دحآ هجرخأ دقو , هب درفني مل ايس
 نع هيب أ نع ةورع نب ماشه قيرط نم مكاحلاو ینطقرادلا هجرخاو « اص وبأ هب درفنی لف اضيأ ةر ره ىبأ نع ناهمج

 ىدع نبا دنع رباجو ديعس ىنأو رع نباو سابع نبا نع بابلا ىف لب « ةريره وبآ هب درفني لف ديج دانساب ةشئاع
 ىف لصح امل ةقشلا نع ىشانلا ۸ الا باذعلاب دارملاو « هنم ءزج ىأ (باذعلا نم ةعطق زفسلا) هلوق . ةفيعض ديناسأب
 لاق نا باوجلاكف انئتسالا قيرطب كلذل ان اب هلبق مع هلصف هناك (گدحأ عنع) هلوق .ف ولالا كرت نم ىثملاو بوکرلا

 یرقلا دیعس ةياور ىف ليلعتلا درو دقو « ةقشملا ىلع لاتشالا هيبشتلا هجو ىأ ا همون مدح علم : لاقف كلذك ناك

 ءايشألا ىف عنملاب دارملاو « ثيدحلا ركذف «همايصو هتالص نع هيف لغتشي لجرلا نال « باذعلا نم ةعطق رفسلا » هظفل و

 كثيدخ ىو «.هبارش الو هماعط الو همونب مكدحأ ام ال » ظفلب ىلاربطلا دنع عقو دقو « ابلصأ ال املاك عنم ةروكذملا

 نم هتجاح ىأ ءاحلا نوكسو نونلا حتفب ( هتمهن) هلوق « ریسلا ةعرس الإ ءاود هل سيل هناو د ىدع نبا دنعرمع نبا

 نب داور ةياور قو « هرفس نم هرطو كدحأ ىضق اذا » ظفلب ىدع نبا ثيدح ىف هنايب و هدصقم نم ىأ هبجو
 ىلا عوجرلا لجعيلف » ىربقملا ديعسو قيتع ةياور ىف (هلهأ ىلا لجعيلف) هلؤق « هتجاح نم مدحأ غرف اذاف » حارجلا
 مظعأ هناف  هلهأ ىلا ةلحرلا لجعيلف» ةشئاع ثيدح قو « هلهأ ىلا ةركلا لجميلف د بعصم ىنأ ةياور ىفو « هلهأ
 رجح ىنعي «ارجحالا دجب مل ناو ةيده هلهال ذختيل و » كلام نع ءافعضاا ضعب هيف داز : بلا دبع نبا لاق « هرجال
 عوجرلا لاجعتسا بایحتساو « ةجاح ریغل لهألا نع برغتلا ةهارك ثيدحلا ىفو.« ةركنم ةدایز یهو : لاق« دائزلا
 ىف املو « اينذلاو نيدلا حالص ىلع ةنيعملا ةحارلا نم لهآلا ىف ةماقالا ىف الو « ةبيغلاب ةعيضلا مهبلع ىش نم ایسالو
 اعوفرم ربع نبا ثيدحو ثيدحلا اذه نيب ضراعتالو :لاطب نبا لاق . ةدابعلا ىلع ةوةلاو تاعاما لیصحت نم ةماقالا

 نم هيف امل باذعلا نم ةعطق نوكي ال نأ ةضايرلا نم هيف امل رفسلاب ةحملا نم مزايال هناف « اوحصت اورفاسد
 هل ىفازلا بيرغت ىناطخلا هنم طبنتساو « ةهاركلا هلوانت ىف ناك ناو ةحصال بقعملا رملا ءاودل اكراصف « ةقشلا



 ا س»»س»س»سس»سج»سهسبىج سد

 عضو سلج نيح نيمرحلا مامإ لتس : (ةفيطل )۰ هيف ام قخي الو - باذعلا ةلج نم رفسلاو  هبيذعتب سآ دق
 بابحالا قارف هيف نآل : روفلا ىلع باجأف ؟ باذعلا نم ةعطق رفسلا ناك مل: هپ

 0 0 رع

 هلهأ ىلإ لحمي ثريسلا هب دج اذإ رفاساا ساپ - ۰
 لاق هيبأ نع لس "نی ديز ىف بخأ لاق رفمج نب دمت انربخأ ميرم ىلا نب ديعس شم - ۶ . شه هم ی RE ی و ر 5

 عرماف « عجو ةدش دیبع یا تاب ةيفص نع هغلّبف « ةكم قیرطب اههنع للا ىكر رع نب هللا دبع عم تنكو» E ا ل ها ا

 لكم ىلا ”تيأر ىفإ : لاق "مث اعبي عج  ةمَملاو برغل لصف لز فشلا بورغ دعب ناك یتح « ریس

 « امتي مه برفلا رخأ بلا هب دج اذإ
 ىنيمشكلا ةياور ىف واولا تتبث اذک؟ عنصي اذام ىأ ( هلهأ ىلا لجمیو ريسلا هب دج اذا رفاسملا باب ) هلوق

 مالكلا مدقت دقو « ريسلا عرساف عجولا ةدش ةيفص نع هغلب نيح رع نیا ةصق هیف فنصلا دروأو ؛ ىنسنلا ةياود یهو

 قيفوتلا هللا, و « داوجلا باوبأ ىف هجولا اذه نم فأیسو « ةالصاا ريصقت باوب أ ىف هيلع

 نيعب رأ ىلع ةعوف رلا ثيداحالا نم رفهلا نم عوجرلا بادآ نم امرخآ ىف امو ةرمعلا باوآ تلمتشا : (ةع اخ)

 اهحيرخت ىلع لسم هقفاو اثیدح نورشع و دحآ ىض» امفو اهف اهنم ررکلا هلوصو» ةيقبلاو ةعب رآ ابنم قلعلا ؛ اثیدح
 “¢ بصنلا ردسق ىلع ةرمعلا » ةشلاع ییدحو ؛ هيف ءاربلا تیدسحو « جحلا لبق راتعالا ىف رمح نبأ ثيدح ىوس

 هللا و٠ ءاربلا .یدح نع ىف الوصو» ةا ام را اه تافوقولا نم هيفو . نیئثآ فادرإ ىف سابع نبا شادو

 پا وصلاب للعأ لاعتو هناحبس

 كلاثلا ءرجلا مث

 ( ديصلا ءازجو رصحلا باتکر هلوأو « عبارلا ءزجلا هللا ءاش نإ هيليد



 راذتعاو هیبنت
 یااثلاو لوألا دلجلا ةلباقم لاك] ةنلاو دما هلو هللا رسي دقلف دعب ام 1۰ هللا لوسر ىلع مالسلا ةالصلاو هللا مسب

 « هللا هحر نحرلا دبع نب فيطللا دبع نب دحم خمشلا انخيش ةبتکم ىف ةيطخ ةخسف نم ةعطق ىلع باتکلا اذه نم

 « لوألا دلجلا ىف كلذ ىلع همبنتلا قبس ا ةيريمآلاب ةروهشملا یهو باتکلا اذه نم قالوب ىف ةعوبطملا ةخسنلا لعو

 مث ءاطخالا نم هحبحصت نكمأ م انحمصو « ةديفملا تابينتلاو تاقملعتلا نم رسيت ام نيروكذملا نیدلجنا ىلع ابتکر

 تبثناف « زئانجلا رخآ ىلإ انيبتتا ىتح مدقت اک اقيلمتو احيحصتو ةلباقم باتكلا اذه نم كلاثلا دلجلا ىف انعرش
 ىلع ةلباقملاو حيحصتلا رمتسامث ء ضايرلا ةطوطخع ةديدسجلا ةعبطلا ىف اهلا راشي ىلا ىهو اهلا راشملا ةيطخلا ةعطقلا
 ىرق نم دمض ىف ةظوفحما هتبتکم نم رصاقلا دم نب دمحأ انيخأ نم الع اناصحتسا ةيطخ هخسف ىلعو « قالوب ةءبط

 ةقيرطلا ىلع قيلعتلاو ةلباقملاو حيحصتلا ىف دارعتسالا نأ كلذ دعب انيأر مث . جملا باتک ىلإ انیتنا یتح « ناذيج
 ةنماثر رمأ دانسإ دعب امسألو « ةماعلا طاصملاب قلعتت « ةماه لابعأ نيبو انتيب لوحيو « اریثک انيلع قشي ةمدقتملا
 سيردتلاب انمايقو « خيشلا ل آ هاربا نب دمع خيا ةمالملا انخيش ةحام نع ةباينلاب انيلإ ةئيدملا, ةيمالسإلا ةعماجلا
 ةلباقملاو حيحصتلا نم مدقنام ىلع انررمتسا نإ انآ انل رمظو « ٠ ملسنلاوةالصلا لضفأ هبحاص ىلع ىوبنلا دجسلا ىف

 اناقوأ هل انيع نإو « ةريثكالاصم انماء لطعت هلوط و باتكلا ةمظعب قيلت ةعساو اتاقوأ كاذل اسعو قيلعتلاو

 كاسمالا انيأر كلذلف ء هعبط زاجنإ ىلا ةجاح ىف نومهاسلا و ءارفلاو « هعبط ةدم تلاطو باتنکلا رخأت نکفال

 مصآ ابنوکلل قالوب ةعبط ىلع ءازجآلا نم هدعب امو كلاثلا دلخلا عبط لکی نأو « قیلعتلاو حیحصتلاو ةلباقملا نع
 بيطخلا نيدلا بح ةمالعلا خیشلا هللا ىف انب وبعو انوخأ وهو باتکعا عبطب مئاقلا انيضوأو « ءاطخأ اهلقأو تاعبطلا
 هقفو هلال ؛ تایبنتلاو دئاوفلا نم ةقيلعت هل ريت ام قیلعت و هحيحصت نكمأ ام حیحصت و باتکلا زاجنإ ىف دهتحي نأ

 ىلغ هلاك] ىلع هنيعي نأ هللا لأتسأو « ءارقلل ةمولعم ةديفملا هناقيلعتو هبتكو « نأشلا اذه ىف ىلوطلا ديلا هل نم هللا

 هب عفن نأو « رجألا ءارقل هزارإو باتکلا اذه حيحصت ىف هعاس نم لكلو هلو ان فعاضب نأو ماريام
 ىلع هييغتلاو قيلعتلاو حیخصتلا نم اهل هلا رس ام ةعبطلا هذه تازيف مظعأ نم نإ و ٠ مرک داوج هنإ « نیلسلا

 نذلا ناوخالا عبمج اريثك أركش ركشال قاو . ارخأو الوأ هلك كلذ ىلع هلل داف ٠ ةرركملا تیداحالا عضأو م

 مهحنع نأو « اريخ كلذ نع مهي زج نأ هللا لأسأو « باتكلا اذه نم یضمام حيحصتو ةلباقم ىف یودعاس

 نع كاسمإلا نم لصح اع نيمهاسملاو ءارقلا ىلإ رذتعال ىناو . ريخ لک نم ديزملاو حلاصلا لمعلاو عفانلا معلا

  «قورذعی نأ وجرأو « اهركذ تفلسأ ىلا راذعالاب هدعب امو كلاثلا دلجلا ةيقب ىلع قيلعتلاو حيحصتلاو ةلباقما
 « لاح لك ىلع هلل دملاو ؛ بيرق عيمس هنا « ريخ لكل قيفوتلاو « لمعلاو ةينلا حالص مهلو ىل هللا لأسأو

 نيدلا موي ىلإ ناسحاب مهعبت نمو هبحصو هل آو دم هلوسرو هدبع ىلع لسد هللا ىلصو

 زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دع ه۱۳۸۱ / ۷ | ۱۷ ف درح

 يرابلا حق + ۳ جاك م
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۸ ۲۰ 

۴۹ ۲۱ 

۲ ۲۲ 

 سرت

 یرابلا حتف نم ثلاثلا ءرجلا

 )  - ۱٩باتک الهجد 
 ۱۱۸۷ = ۱۱۳۰ مقر

 ليلاب دجبن
 لیلا مايق لضف
 ليللا مايق ىف دوجسلا لوط
 ضپرلل مايقلا كرت
 نم لفاونلاو ليللا ةالص ىلع عل هضن رحت

 باحجي] ريغ

 هامدق مرت ىح لیلا ىذلا مايق
 رحسلا دنع مان نم

 خبصلا لص ىتح ملف رحست نم
 ليللا ةالص ىف مايقلا لوظ

 ليللا نم لص ناك کو مب هتالص ناك فيك
 نم خسن امو « همونو و لیلا كي همايق

 لبللا مايق

 لصب مل اذا سأرلا ةيفاق ىلع ناطيشلا دقع

 لیللاب
 هنذآ ىف ناطيشلا لاب لصب لو مان اذا
 ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا

 هرخآ ايحأو ليالا لوأ مان نم

 هريغو ناضمر ىف لیللاب هي همأيق

 ةالصلا لضفو « راهلاو ليللاب رووطلا لضف
 راہنلاو ليللاب ءوضولا دعب
 ةدابعلا ىف دیدشتلا نم هرکی ام

 هموقی ناك نمل ليللا مايق كرت نم هركي ام
 ءرطفأو مصف . ۰ اقح كسفنلنإو ثیدح

 ىلصف ليللا نم راعت نم لضف
 رجفلا یمکر لع ةموادملا

 بابلا ةحفص

 رجفلا ىتمكر دعب نميألا قشلا ىلع ةمجضلا م٣ ۲

 عجطضي مو نيتمكرلا دعب ثدحت نم ۲ ۳

 وشم ىنثم عغوطتلا ىف ق ءاجام ۲۰ ۸

 رجفلا ىتمكر دعب ثيدحلا م4 6

 اغوطت اهامس نمو رجفلا تعكر دهاعن مپ م

 رجفلا ىتمكر ىف أرقي ام ۲۸ 0
 ةبوتكملا دعب عوطتلا مو ه٠
 ةبوتكملا دعب عوطتي مل نم ۳۰ هو
 رفسلا ىف ىحضلا ةالص مو ۱

 اعساو هارو ىحضلا لصيملنم ۲۲ هم

 رضحلا ىف ىحضلا ةالص مم هد
 ربظلا لبق ناتمكرلا ۳۶ ه۸
 برغملا لبق ةالصلا مو هوب

 ةعامج لفاونلا ةالص مو +.

 تيبلا ىف عوطتلا مپ ۲

 © ةالصلا لضف باتك - ٠١

 4 او ةكم دجسم ف

 ۱۱۹۷ = ۱۱۸۸ مقر

 ةنيدملاو كم دجسم ىف ةالملا لضف ۳ ١

 ءایق دجسم ۲ ۸

 تبس لک ءابق دجسم ىنلأ نم ۳ ۵

 ايكادو اش ام ءابق دجسم نابث] 4 4

 رثلاو قلا نيب ام لطف هم ۷۰

 .سدقملا تيب لجسم ۰ ٩

 ةالصلا ىف لمعلا باتك ۲۱ )
 ۱۲۳۳ س ۱۱۹۸ مقر

 ةالصلا ىف ديلا ةاعتسا ١



 رفا
۷ 

 ل لاا

 بایلا ةحفص بالا ةحفص

 عرطنآ و ضرفلا ىف وهلا ۷ ۹ ةالصلا ىف مالكلا نم یبیام ۷ ہ٢

 حمتساو ۵ دم راشأف لصب وهو ملك اذا ۸ ٠م 3 . .

 ۱ لاجرلا ةالصلا ىف دج لاو حیبسفلا نم زوجمام ۳ و
 ةالصلا ىف ةراشالا ۽ ۱۰۷ : | 2 1

 هريغ لع ةالصلا ىف لس و اموق یم نم 4 1

 ءاسنلل قیفصتلا ه ب
 ۱۳۹ س ۱۲۳۷ مقر

 هلل الإ هلل ال همالك رخآ ناكنموزئانجلاف ۱.4 رمأب مدقت وأ « هتالص ىف ىرقبقلا عجر نم + ۷۷

 زئانجلا عابتاب رمالا م ۲ هب لر

 نسمع ع ۳ ۳ ةالصلا ف اهدنو مالا تعد اذا ب بر

 هسفنب عیلا له es 4 ۹ ةالصلا فاصلاحس ۸ بو

 E N دوجلا ةالصلا ىف بوثلا طسب 4 ۰
 بسنحاف دلو هل تام نم لضف + ۱۸ 7

 20000 ۱ ةالصلا ف لمعلا نم زوحيام ۱. ۰
 ی دبصا ربقلا دنع ةأرلل لجرلا لوق ۷ ۵ ل یو

 ةالصلا ىف ةادلا یشلفنا اذا ب۱ ۸
۰ 

 ردسلاو ءاملاب هژوضوو تيملالسغ ۸ ۷۵ از یا
 ةالصلا ىف خفالاو قاصبلا نم زوحبام ۱۲ م.م

 اضل
 رتو لضی نأ بحتسیام ۱ ۳۰ ٩

 ۸ هتالص ىف لاجرلا نم الهاج قفص نم ۱۳ مم

 تيملا نمایم أدبي ٠۰ ۲۰ ا
 هت

. ۰ 

 تيملا نم ءوضولا عضاوم ۱۱ ٠۳١ ا الف لغان 1
 الف رظتن اف رظتنا وأ مدقن و اذا

 لجرلا رازإ ىفةأرملا نفکت له وم ومو * رع يا ۳ ا

nةديخآلا ىف روفاكلا لمجب م ومو 1  

 1 هب لزني مال ةالصلا ف یدیالا عفر و4 ۸
 ةأرملا رعش ضقن ۱ ۲۷ 0 ا اهلا

EES Nتيبلل راعشالا فيك و بم  

 ابفلخ ةأرملا رعش قا ب ۳۸ (وبسلا بانک ۲۲72

 نفكلل ضيبلا بايا ۱+ ۲۵ ۱۳۳ س ۱۲۷ مقر

 نیبو ىف نفكلا ٠١ ۱۳م[ ةضيرفلا تهكر نم ماق اذا وهسلا ىف ءاجام ۱ هو
 تملل طونملا ۲۰ ۳۹ اسوخ لصاذا ۲ وم

 مرحلا نفكي فيك ۲۱ ۱۳۷ نیت دجس دجسف ثالث ىف وأ نيتمكر قفلساذا م هپ

 فكي ال وأ فكي ىذلا صیمقلا فنفكلا ۲۲ ۱۲۸ لوطأ وأ ةالصلا دوجس لثم

 صيق ريغب نفك نمو وهلا یدجس ىف دهشتي ل نم ۽ هډ

 وسلا یتدجس ىف رکی نم ° ۹۹
۰ Y۲صيق ريغب نفكلا  

 ةمامع الب نفكلا م4 ٠٠٠ | دجساعبرأ وأ ثالث ىلص مک ردی مل اذا 4 ۳

 لالا عيج نم نةکلا ۰ سلاج وهو نیتدجس



 بابا ةحفص

۲۰ ۱ 

۲۷ ۲ 

۲۸ ۳ 

 بابلا ةحفص

 هل ۲ دحا و بوث الإ دجوي ملاذا

 ه4 |۱۸١ وأ هسأر ىراويام الا انفك دمي ملاذا

 هو ۹ هسأر ىطغ هيمدق

 ه1 14| ملف لَو یللا نمز ىف نفكلا دعتسا نم
 هال ۷۲ هيلع رکنی

 هم 14٦ زءانجلا ءاسنلا عابتا
 6٩ ۸ ابجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحإ
 ۹۰ ۸ روبقلا ةرايز
 هيلع هلهأ ءاكب ضغبب تیملا بذعي قلي هلوق
 1۳ ۲۰۱ ش تيما ىلع ةحاينلا نم هركي ام
 ۳ )۱ دحأ موب هيبأ دابشتسا ىف راج ثیدح

 14 ۷۲ بويجلا قش نم ام سیل

 1 ۳ ةلوخ نب دعس اِ ىنلا ءائر
 ةبيصملا دنع قلحلا نع یهتیام
 VY Y0 دودخلا برض نم انم سيل
 در, |۲٠ ًةبيصملا دنع ةيلهاجلاىوعدو ليولا نم ىهنيام
 ٩ ۲.۷[ نزحلا هيف فرعي ةيصلا دنع سلج نم
 ۷۰ ۲۰۸ ةبيصملا دنع هنزح ربظب مل نم

 ۷۱ ۸ لوألا ةمدصلا دنع ربصلا

 V۲ ۲۰۹ « نون وزحن كب انإ د مب ینلا لوق
 ۷۳ ۱ ضيرملا دنع ءاكبلا
 ۷( ۲۱۱۲| كلذ نع رجزلاو ءاكبلاو حونلا نم ىهنيام
 ۷۹۲ ةزانجل مايقلا
 ۷۰ ۳ ةزانجلل ماق اذا دعقب ىم
 ۷۷ ۲۱4[ بک انمنع عضوت ىتح دعقب الف ةزانج عبن نم
 ۷۸ ۷ مایقل اب رمأ دعق ناف . لاجرلا
 ۷۹ ۸ یدوه ةزانجل ماق نم
 ءاسنلا نود ةزانجلا لاجرلا لمح
 ‘A ۲ ةزانجلاب ةعرسلا
 ۸۱ ۲ فومدق ةزانجلا ىلع وهو تيما لوق

 ماعال] فاختزانج اصالت وآنیفصفص نم
 ةزانجلا ىلع فوفصلا
 زئاننما ىلع لاجرلا عم نایبصلا فوفص
 زانم لا ىلع ةالصلا ةنس

 زئانجلا عابتا لضف
 نفدت ىتح رظلت | نم
 زئانجلا ىلع سانلا عم نايبصلا ةالص
 دجسملاو ىلصملاب زئانجلا ىلع ةالصلا

 روبقلا لع دجاسملا ذاختا نم هركي ام

 اهسافن ىف تنام اذا ءاسفنلا ىلع ةالصلا

 لجرلاو ةأرملا نم موقي نبأ

 اعبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا
 ةزانجلا ىلع باتكلا ةحتاف ةءارق
 .زفدي ام دعب قلا ىلع ةالصلا

 لاعنلا قفخ عمسي تيملا
 اهوحنوأ ةسدقملا ضرالا ىف نفدلا بح نم
 ليللاب نفدلا
 ربقلا ىلع دجسملا ءانب
 ةأرملا ربق لخدي نم
 ديهمشلا ىلع ةالصلا
 نق ىف ةثالثلاو نيلجرلا نفد

 ءادبشلا لسغ رب مل نم

 ريقلا ف شيشحلاو رخذإلا

 ةلعل دحللاو ربقلا نم تملا جرخ له
 ۱ . ىبقلا ىف قشلاو دحللا
 لهو « هيلع ىلصي له تاف ىصلا ملأ اذا
 مالسالا ىصلا ىلع ضرعي
 هللا الإ هل ال توملا دنغ كرشملا لاق اذا
 ربقلا يلع ديرجلا
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 ةرم قشب ولو رانلا وقتا ٠٠١ ۲۸۷ |لوح ةياحصأ دومقو رقلا دنع ثدحا ةظعوم ۸۲ ٠
 حيحصلا حیحشلا ةقدص لضم ۱ , سفنلا لتاق ىف ءاجام ۸۳ ۹

 ةنالعلا ةقدص ٢ رافغتسالاو , نيقفانملا ىلع ةالصلا نم هرکیام ۸

 رسلا ةقدص ۱۳ ۸ نيكرشملل
 لمی ال وهرت قغ ىلع قدصت اذا 14 ۰ تملا ىلع سانلا ءانث ۸ ۸١
 رعشب ال وهو هنبا ىلع قدصت اذأ 1٠6 0 رقلا باذع ىف ءاجام ۱ ۸٩

 نيدلاب ةقدصلا ۱۰ ۲ ريقلا باذع نم ذوعتلا ۸۷ ۱
 دسفنب لواني لو ةقدصلاب همداخ رمأ نم ۱۷ ۳ لوبلاو ةبيغلا نم رقلا باذع ۸۸ ۷۲

 یغ ربظ نع الإ ةفدصال ۱۸ 44| یثملاو ةادغلاب ةدعقم هيلع ضرعي تيملا ۳ ۸٩
 ىطعأ ام ناملا ۱۰ ۸ ةزانجلا ىلع تیلا مالك 4 ٩۰
 ابموي نم ةقدصلا ليجعت بحأ نم ۲۰ ۹ نيلسملا دالوأ ىف لبقام ٤ ٩۱
 اهيف ةعافشلاو ةقدصلا ىلع صيرحتلا ۲۱ ۹ نيكرشملا دالوا ىف لیفام ۵ ٩۲

 اطتسا ايف ةقدصلا ۲۲ ۱ سانلا دالوأ هلو حو ھارا ینلاابژرثیدح ۱ ٩۳

 ةئيطخلا رفکن ةفدصلا ۲۳ ۱ نینئالا موي توم ۹4 ۲

 لسأ مث كرشلا ىف قدصت نم ۲۸ ۰۱ هتفیلا « ةءاجفلا ترم ۶ ٩۵

Yoo۲ رعو ركب أو لع هربق ىف ءاجام 1 ( o0ريغ هيحاص رمأب قدصت اذا مداخلا رجأ  

 دسفم تاومالا بس نم یہی ام ۸ ٩۷

 نم تمعطأ وأ تفدصت اذا ةأرملا رچآ ۷+ ۳ یتولا رارش رکذ ۹۸ ۹

 ةدسفم ريغ امج وز تیب 5 1
 ( ىنسحلاب قدصو قتاو ىطعأ نم امأف ) ۲۷ 6 ) ةاكزلا باتک - 14

 ليخبلاو قدصتملا لثم ۲۸ ۰ ۱0۱۲ س ۱۳۹۰ مقر

 ةراجتلاو بسکلا ةفدص ۲٩ ۷ ةكزلا بوجو ۱ 5
 ةقذص ملسم لك ىلع ۳۰ ۳۷ ةاكزلا ءاتيإ ىلع ةعيبلا ۳۲ ۷

 ةقدصلاو ةاكرلا نم ىطعي م ردق ۳۱ ۹ ةاكزلا عنام مع ۳ ۷

 قرولا ةکز مم ۰ زنکب سلف هناکز یدآ ام ۽ ۷۱

 ةاكرلا ىف ضرعلا مم ۷۱ هقح ىف لالا قافلا ه 75
 عمتج نيب قرفب ال و « قرفتم نيب خمحب ال م4 ۳ 4 ةقدصلا ىف ءایرلا ۱۵3۷

 امهناب نامجارتپ اههناف نيطيلخ نم ناك ام ۳۰ ۵ لولغ نم ةقدص هللا لبقيالا ۷ ۷
 ةيوسلاب بيط بسك نم ةقدصلا ۸ ۷

 لبالا ةکز موب سرچ درلا لبق ةقدصلا ۲۸١ ٩



 سربفلا 1°

 بابل ةحفصأ باپلا ةحفص

 اوناك ثيح | تسیلو ضاخم تنب ةقدض هدنع تغلب نم ۳۷ ۹

 ةقدصاا بحاصل هؤاعدو مامالا ةالص 1 ۱ مد

 رحبلا نم جرختسي ام 40 ۲ مغلا ةكذ ۳۸ ۷

 سلا زاکرلا ف +4 م٣٠ داوع تاذ الو ةمره ةفدصلا ىف ذخوؤتالا مو ۱

 ( الع نيلماعلاو J W ۵ قدصلا ءاش ام الإ سيت الو

 لیبسلا ءانب ال امنابلأو ةقدصلا لبإ لاعتسا د مدد ةقدصلا ىف قانعلا ذخآ ۰. ۷۱
 هديب ةقدصلا لب] مامالا مسو د4 ۳۰| . ةفدصلا ىف سانلا لاومأ مارک ذخوت ال ۱ ۲

 رطفلا ةقدص ضرف ۷. ٠۳٠۷ ةقدص دوذ سمخ نود امف سيل ۲ ٩۷

 نيملسملا نم هريغو دیعلا ىلع رطفلا ةقدص ۷۱ ۳۹ رقبلا ةاكز 4م ۳

 ريعش نم عاص رطفلا ةقدص ۷۲ ۷۱ براقالا ىلع ةاكرلا 4 ۰

 ماعط نم اءاص رطفلا ةقدص ۷۳ ۷۱ ةقدص هسرف ىف ملسملا ىلع سيل 4 ۹

 رم نم اءاص رطفلا ةقدص ۷ ۷۱ ةفدض هدبع ىف ملسملا ىلع سيل ؛ ۷

 بيبز نم عاص ۷۵ ۷۲ ىاتيلا ىلع ةقدصلا 4۷ ۷
 ديعلا لبق ةقدصلا ۷۱ ۷۵ رجحلا ىف ماتیالاو جوزلا ىلع ةكرلا 4م ۷۸
 كواملاو رجلا ىلع رطفلا ةقدص ۷۷ مابه ( هللا ليبس ىفو نيمراغلاو بافرلا فو 44 )۱

 ريبكسلاو ريغصلا ىلع رطفلا ةقدص ۷۸ مبب ةلأسملا نغ فافعتسالا و. ۵

 ) هلا باتک - ۷۵ 2 فارشإالو ةلأسم ريغ نم ۰ ۵۱ ۷

 ۱۷۷۲ ۱١۱۴ مقر ارکت سانلا لأس نف ه۲ ۳۳۸

 هلضفو جا بوجو ١ ۷۸ ( افاملإ سانلا نولآسب الا هع ۰

 لک نم نينأي ساض لک یلعو الاجر كوتأي » ۲ ۷۵۹ را صرخ ه ۳۲

 ( قي جف ىراجلا ءاملاب و ءامسلا ءام نم تسي امف رشعلا هو ۷

 لحرلا ىلع جملا ۲ ۰ ةقدص قسوأ ةسمخ نود ايف سيل ه1 ۰

 دوربلا جحلا لضف 4 ۳۱ لخنلا مارص دنع رقلا ةقدص ذخأ هب ۰

 ةرمعلاو جحلا تيقاوم ضرف ه ۳۸۴) هعرز وأ هضرأ وأ هلخن وأ هرامت عاب نم هم ۱

 ( ىوقتلا دازلا ريغ نافاودوزو» + ۸۳ هتفدص ىرتشي له ۲ ٥٩

 ةرمعلاو جحلل 6م لهآ لم ۷ ۲ ب ىنلل ةقدصلا ىف ركذيام ۸ .٩

 ةفيلحلا ىذ لبق اوله الو « ةئيدملا لهأ تاقم ۸ ۳۸۷ ب ىنلا جاوزأ ىلاوم ىلع ةقدصلا ۵ 4١

 ماشلا لهأ لبم ٩ ۲۸۷ ةقدصلا تاوحت اذا 5 ٩۷
 دجت لهأ لبه ۳٣۸۸۱ ٠١ ءارقفلا ىف درتو ءاينغالا نم ةقدصلا ذأ 1۳ ۷
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 تيقاوملا نود ناک نم لبم

 ملا لهأ لبم
 قارعلا لمال قرع تاذ

 اهب ىلصف ةفيل|یذب ءاحطبلاب عقلي خانأ

 ةرجشلا قيرط ىلع لِي ىنلا جورخ

 كرايم داو قيقعلا

 بابا نم تارم ثالث قولخلا لسغ

 مارحالا دنع بيطلا

 ادیلم لهأ نم
 ةفيلحلا ىذ دجسم دنع لالهالا

 بايثلا نم مرحلا سبلي ال ام
 جا ىف فادترالاو بوكرلا

 دزالاو ةيدرآلاو بايثلا نم مرحلا سبلیام

 حبصأ ىتح ةفيلحلا ىذي تاب نم

 لالهالاب توصلا عفر

 ةيبلتلا
 لالهالا لبق ريبكنلاو حیبسلاو ديمحتلا

 .ةيادلا ىلع بوكرلا دنع

 هتلحار ةب توتسا نيح لهأ نم

 ةلبقلا لبقتسم لالهالا
 یداولا ىف ردعنا اذا ةيبلتلا

 ءاسفنلاو ضئ احلا لهت فيك
 لي ىنلا لالماك 2 ینلا نمز ىف لهأ نه

 ١ ( تامولعم ربشأ جلا)
 جحلاب دارفالاو نارقلاو عتمتلا
 هامسو جحلاب ىل نم

 مینا دبغ لم عتقا
 مارحلا دجسملا یرضاح هلهأ نكي مل نا كلذ

 کم لوخد دنع لاستغالا

 اليل وأ اراه کم لوخد

 کم لخدي نبأ نم

 بابلا ةعفص
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 هکم نم جرخ نبأ نم
 اماينبو کم لضف
 مرا لف
 اهژارشو ابغيبو ةكم رود ثروت

 a> ىنلا ل وز

 ( انمآ لب اذه لعجا بر هاربا لاق ذاد)

 م هب لەج و سامال امایق مارحلا تبلا ةعكلا هللا لهچ
 ةعکلا ةوسک
 ةيعكلا مده

 دوسالا رجحلا ىف ركذ ام

 تيبلا یحاون ىأ ىف لصب و « تيبلا قالغإ
 ءاش

 ةيعكسلا ىف اللا

 ةيعكلا لخدب مل نم
 ةبعكسلا ىحاون ىف ربك نم

 لمرلا دب ناك فيك

 لوأ :كم مدقي نيح دوسألا رجحلا مالتسا

 ال لمر و « فوطي ام

 ةرمعلاو جحلا ىف لمرلا

 نجحاب نكرلا مالتسا

 نييثاملا نينكرلا الا تسي مل نم

 رجحلا ليبقت
 هيلغ ىتأ اذا نكرلا ىلا راشأ نم

 نكرلا دنع ريبكتلا

 ین لبق کم مدق اذا تيبلاب فاط نم

 لاجرلا عم ءاسنلا فاوط
 فاوطلا ىف مالکلا

 فاوطلا ىف هركي اثیش وأ اریس یار اذا
 همطق

 ترنم يع الو نابرع تيبلاب فوطيال



۳۲ 

 بابلا ةجفض بابا ةحفص

 ٩۰ ۳ وزب فاوطلا ف فقو اذا د4 4

 ٩۱ ۳ نيتمكر هعوبسل لب یا ىلص 4 ٩٩
 ٩۷ ۰۲: | جرم ىح فطي ملو ةبمكلا برقي إل نم ۷۰ ۵

 ۹۸ ٦ لوألا فاوطلا دعب عجربو ةفرغ ىلا

 دجسملا نم اجراخ فاوطلا ىتمكر یلص نم ۷۱ 5
 4 ۰ ماقملا فلخ فاوطلا ىتمكر یلص نم ۷۲ ۷

 ۱۰۰ ۱ رصعلاو حبصلا دعب فاوطلا ۷۳ ۸
 ۱۰۱ ۲ اکار فوطی ضيرملا 74 ۰

Vo ۰جاحما ةياقس  

 ۱۰۲ ۳ مزمز ىفءاجام ۷۰ ۷۲
VY ۳نراقلا فاوط  ore۱۰۳  

 ۱۰ ۹ هوضو ىلع فاوطلا ۷۸ 5
 ۱۰۵ هو1|هللا رئاعش نملعجو «ةورلاو افصلا برجو و ۷
 .  ۰4۲ ٠١١ ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ىف ءاجام ۸۰ ۱
 ۱۰۷ ۵4۳ فاوطلا الا الك كسانلا ضئاحلا ىضقت ۸۱ ۳

 ۱۰۸ 6 تیبل اب
 ۱.۹ مہ جاحلاو یمل اهزيغو ءاحطبلا نم لالهالا ۸۲ ٩

 ۱۱۰ ۷ یم لا جوخ اذا
 AY al ةيورتلا موب ربظلا ىلصي نيأ مس ۷

 ۱۱۲ ۸ | ي ةالصلا ۸ ٩
 ههرع مو موض مو ۰

el۳ ا 7  
 ۱۱4 ۰0 | ورا 1

 ١١6 ۱ ا چ ا
 ةفرعب ةبادلا ىلع فرقولا ۸۸ هل

 11١ ۲ و
 ةفرعب نيتالصلا نيب عملا ۳ ۸٩

 e ةفرعب ةبطخلا رضق و. 4
 1۱۸ ۳ ةفرعب فوقوا ٩۱ هلو

 ۱۱٩۰ 1 ةفرع نم عقد اذا ريسلا ۸ ٩۲

 ۱۳۰ »۵ عج و ةفرع نيب لوزبلا ۹ ٩۹۳

 ۱۳۱ هه>|هتراشاو ةضافالا دنع ةنيكسلاب ملل ىنلا سآ 44 ۲

 ۱۲۲ ۷ طوسلاب مهلا

 ی رها

 ةفلدزلاب نيتالصلا نيب عملا

 عوطتي لو (مهنيب عمج نم
 ایبنم ةدحا و لكل ماقأو نذأ نم
 ةفلدزملاب نوفي ليلب هلهأ ةفعض مدق نم

 رمقلا باغ اذا مادقيو نوعدب و

 عمجب رجفلا ىلصي ىتم
 عمج نم عفدب قم
 را یرب نيح رحنلا ةادغ ريبكتلاو ةيبلتلا

 ريسلا ىف فادترالاو
 ىدملا نمرسيتسا اف جحلا ىلإ ةرمعلاب عم نف

 ندبلا بوكر
 هعم ندبلا قاس نم
 قيرطلا نم ىدهلا ىرتشا نم

 مرجأ مث ةفيلحلا ىذي هلقو رعشأ نم
 رقبلاو ندبلل ديالقلا لف

 ندبلا راعشإ
 هديب دءالقلا دلق نم

 نپعلا نم ديالقلا

 ندب لالجلا

 اهدلق و قيرطلا نم هیده یرتشا نم
 نهمآ یی نم هاست نع رقبلا لجرلا حيذ

 ینع ب یبنلا رحنم ىف رحنلا
 هديب رح نم

 ةديقم لبالا رح

 ةمئاق ندبلا رحت
 ايش ىدملا نم رازجلا ىطسيال

 ىدهلا دزلج قدصتی

 ندبلا لال قدصتي



 ی ا سرپغلا
 بایلا ةحفض

۰۷ 

09۹ 

9۰ 

11 

۸ ۰۷ 

۳۳ 
 بس

 بابلا ةحفص

 لوذتلاو کم لخدب نأ لبق ىوط ىذب لوألا ٤۸ هوو نأ تيب ناكم مهارال انأوب لو ۳ ۷

 کم نم عجد اذإ هفيلحلا ىذي یا. ءاحطبلاب ٠ ایش د كرشنال

 هکم نم عجر اذ] یوط یذب لزن نم 144 هوا هب قدصتیامو نديلا نم لک ای ام
 ةيلهاجلا قا وسأ ىف عيبلاو مسوملا ما ةراجتلا 25200 ۱ قلحلا لبق حل

 ۱ بصحلا نم جالدالا ۱9۱ ۵ قلحو مارحالا دنع ةسأر ديل نم

 (ةرمعلا باتک م لالحالا دنع ريصقتلاو قلحلا
 ۱۸۰۰ س ۱۷۴۳ مقر ةرمعلا دعب عتمتملا ريصقت

 ابلضفو ةرمعلا بوجو ١ هوپ 2 رحنلا موي ةرايزلا

 جحلاليقرمتعا نم ۽ نور | ذب نأ لبق قلح وأ ىمأ ام دعب یر اذا

 ب ىنلا رمتعا مک ۳۰ ۹ الهاج وأ اسان

 ناضمر ین ةرع ۽ ۳ ةرمجا دنع ةبادلا ىلع ايتفلا

 اهريغو ةبصحلاةليل ةرمعلا و ٠.٥ ىنم مايأ ةبطخلا

 معنتلا ةرع 5 ٩ 5 مديغ وأ ةياقسلا باحصأ تيبي له

 یده ريغب جا دعب راتعالا 7 4 ىنم ىلايل

 بصللا ردق ىلع ةرمعلا رجأ ۸ ۰ راجلا یر

 له جرخ مث ةرمعلا فاوط فاط اذإ رمتعملا ۹ 1۲ یداولا نطب نم راما یر

 عادولا فاوط نم هئزحي له تايصح عبسب راجا یر

 جحلا ىف لعفي ام ةرمعلا ف لعفي ٠١ ر يأ هراسي نك تيبلا لعخ ةبقعلا ةرج ىر نم

 رمتعلا لع ىم ۱۱ ۵ ةاصح لک عم رکی

 وزغلا وأ ةرمعلا وأ جلا نم عجر اذإ لوقیام ۱۲ ۸ فقي لو ةبقعلا ةرمج یر نم

 ةبادلا ىلع ةثالثلاو نیمداقلا جاحلا لابقتسا ۱۳ ٠ وأ ةليقلا ليقتسم لبسيو موقي نيترمجا یر اذا

 ةادغلاب مودقلا ١؛ وبه یطسولاو ايفدلا ةرمججا دنع نيديلا عفر

 یثعلاب لوخدلا ٠١ه ٩ نیت ربا دنع ءاعدلا
 ةنيدلا غلب اذا هلهأ قرطيال ٠ ٠٠ .| ةضافالا لبق قلحلاو راجلا یر دعب بيطلا

 ةنيدملا غلب اذإ هتقان عرسأ نم ب ۰ عادولا فاوط
 ( اهباوبأ نم تويبلا اوتأو ) 1۸A Y1 تضافأ ام دعب ةأرملا تضاح اذا

 باذعلا نم ةعطق رفسلا ٠۹ ۲ حطب ال اب رفنلا موب رصعلا لص نم
 هلهأ ىلإ لجعي ريسلا هب دج اذإ رفاسملا ۲۰ ۵ بصحا
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 سست
 بیوصت ۱

 رطس ةحفص باوص اطنخ رطس ةحفص
 ۲۷ هو هل اصلاخ " املا مه ۳
 1 1١ ليللا مايق ليللا 5 3 ۹ 5۰.۰ ۹ ةرشع ةرش ۲۱ ۷
 ۳۲ 11 ینرعخآ رخآ 1 ۱۰

 ۱۹ °۷ المع ادع ۲۷ ۴٤
 ۱۰ ۷۸ | یموم ن هللا ديبع هللا دبع ۳ ۲۷۰ ۶: ۷ تراص انزو تراصاع) ۲۳ 0 ۲۷ ۷۳ |رقألا نب ىلع نع رقألانإ لعنعرسم ني لع نع © ۶
 ۱۸ ° همون نم لب همونو لیلا هب ۲۳ ۱
 ۲۱ ۸۰ [سابع نیا لات تا دبع وبأ لو سابع نا لاق ۲۸ ۰ ۱

 ۲۳ ۸۱ ثالثلا ىلع ةثالثلا لع 0 ١ ١ م١ |  لیلاب لصم .  لیلالصم ۱۰ ۴ ۱۳ ۸ دشأ لاق دهاجم .دشأ دهام ۳ ٠١ ۱۲ ۸۱ یورو لسم یور ٣۴ ۰١
 ۱6 مك كلذ حنو كلذ هوحنو ۲۳ ۰. ۷
 ۱۸ ۰ ۰ سابع نبأ نع سايع نع ۱۰ ۹
 1١ 1۰۷ لیلدلا نمو لملدلا نه 14 ۳۰
 ۱۸ ۱۱۳ ورع نبا ربع نبا 5 ۳۶

 ۱ ۱۱۸ | هشانهةلسوبأ  ةئمةلسوبأ ۷۲ ۷
8 ۹ 

 ثيلا هفلاخ ثيللا فلاخ
۰ {TY 

  ۲۶ ۰. ۳|نافرجفلاةنس ىلصافا ناف ىلصافا ۱۸۰ ٩

 نا ۴ 4 ىضرأ ىضرأ
٠١ ۸ 

4 ¥0 
  ۷ 1۹قر یمکر

  ۲۷ ۰ .1مون و موو

١ 
 تا دوراما نبا دوراج نبا

۳ ۷ 

۱۷ 
 لل نیتمکرلا باب . ناتمکرا باا ۱۱ هم

۹ Yo تناكو ۳ ما ١ 

  ۱۸ ۹كبجآ كب ءآ ۱ ۱۳

 بيوصتلا

 باوص اط

 لوصألا لو الا"

 رب زخ رخ
 ل وسر نأ رادلا ل وسر رادلا

 نالس ناملس

 . اپعمو الإ ابعم الإ

 دعس ور ال ديعسو رع یال
 نبرضاحلا نب رضاحل

 هتمم وص ةعم وص

 ضرع ضر

 نيعلا نيلأ
 اينامتو ناو

 عجرآ عجارآ
 حجر حجر
 دحاو ةدحا و

 صب را زاوجو صب رلا زوجو

 نوير صم نوب رصب
 بيرك بد 1

 لز لوزت
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 ائيهذ الفد ائيهذ , املف
 دارفالا ظفلب هجولا هدارفالا ظفلب جولا

 هفرط -۱۳۳۸ ثيدحلا ]

 [ ۱۳۷ : ىف
 هقرط ۱۳۳۹ ثيدحلا]
 [ ۳۰۲۷ : ىف
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 سدا نبا نا

 ريخلا ىف
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 سيردا نا نا

 ربخلا ىف

 رييختلا
 جر
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 اط رطس ٠ باوص

  ۳تناک ر « تناک

  ۲۵كيبلأ تيلآ

 ةمالس همالس هه

  ۳”خبصأ غصأ
  ۶هعوبسل هعوبلا

  ۲۷ ۵ب رغب برق

  ۹الا مالا

 لب د 19
  ۱1قرعخآ قرحآ

 ٠7 دايز دز
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  [ ۰ثيدحلا ۱۷۸۱ -
 ۰۱۸۵ 6 : ىف هفارطآ
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